
Översättningar av konkurrens i ekonomiska laboratorier.

sjukvården.

Tommy Nöhr Jensen 

 – Om ekonomiska teoriers förenkling, komplexitet och fördunkling i hälso- 
och

 

I



Företagsekonomiska institutionen 
Umeå School of Business and Economics 
Umeå Universitet 

Studies in Business Administration, Serie B, Nr 54. 
ISSN: 0346-8291 
ISBN 91-7305-768-1 

 Tommy Jensen 

Print & Media, Umeå Universitet, 2004:2000321 

Förutom kortare citat får ingen del av denna publikation reproduceras 
eller spridas utan författarens tillstånd. 

II



Förord 

Tillhör författaren som alla hållplatser i skriven text. Åtminstone så länge 
texten är oläst. 
Klassiker nr. 1. Måhända klassiska, men ändå viktigast – familjen: Pia, 
Sofie, Johan, Niklas och Molly. Klassiska argument fortsättning…utan er 
hade det här inte varit…och hur skulle jag klarat det…Men det här vill Jag 
säga till var och en av er. Dessutom behöver inte De Andra veta det här! 
Förordet är bland det första som möter läsaren, givet att läsaren börjar 
från början. Förord är i några avseenden svårare än själva 
avhandlingsarbetet: Att hantera pastischer och floskeltoppar! 
Klassiker nr. 2. Handledare: Tack Nils Wåhlin för din envishet, 
spontanitet och entusiasm som skingrat de största orosmolnen och för att 
du verkligen har förmågan att se saker och ting som ingen annan. Nils, 
reflexivt tänkande regerar. Tack Anders Söderholm för din vitala entré där 
du göt nytt liv i mig (och Nils). Dina kommentarer är som alltid ytterst 
välmotiverade och du var bra på att uppmuntra mig att våga ”börja att 
sluta på avhandlingen”. 
Karl-Johan Bonnedahl: Tack för filosofi; Monty Python; andra 
världskriget; Iggy Pop; öl och andra väsentligheter. Men framförallt Kalle, 
tack för din värme, ärlighet och humor.
Klassiker nr. 3. Slutseminarieopponenter (Word fick inte ens hicka av det 
här ordet?): En ”tackar-ödmjukast-hälsning” (hick!) vill jag rikta till 
Anders Söderholm, Henrik Linderoth och Sofia Isberg som läste och 
funderade över mitt arbete. Inte nog med det så lyckades ni på ett 
kraftfullt, pedagogiskt och övertygande sätt föra fram synpunkterna på 
seminariet. Inte för att jag alltid lyssnade, förstod, eller höll med, och inte 
för att jag gjort allt ni ville, men det var ett givande reflexivt samtal som 
gav mig väldigt mycket idéer och förhoppningar.  
Ett tack igen till dig Sofia för att du läste och redigerade manuset i 
slutskedet (helt enkelt ovärderligt!) och för att din dörr alltid är öppen. 
Klassiker nr. 4. Kollegor: Tack Jessica Ericksson, Ulrica Nylén och Johan 
Sandström för att ni var och en på sitt sätt berikat min gråa massa, den 
som oftast kan lokaliseras till att befinna sig någonstans mellan mina öron. 
Åke Gabrielsson: Hm, du är komplicerad som vanligt. Inte minst i detta 
sammanhang. Tack för din realism, som ibland gränsar till bitterhet och 
din klarsynthet, som ibland närmar sig konspiration. Men framförallt Åke, 
tack för att du vägrar sluta att vara just som du är. Det stavas civilkurage 
och integritet. 
Känns som ett långt tacktal till en massa människor. 
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Klassiker nummer 5: Tack till alla aktörer i Stockholms läns landsting som 
ställde upp och tog sig tid med att låta mig försöka förstå något. Var och 
en som jag intervjuat har bidragit på något sätt. Antingen insåg jag att jag 
var på villovägar, eller så insåg jag att någon slags stig verkade finnas. Jag 
har insett både det ena och det andra tack vare er (i skrivande stund inser 
”jag att jag gillar jag”, tack vare er). Det jag nog värdesätter mest är er 
öppenhet och vilja till att låta mig försöka förstå. Er entusiasm över att 
prata kring temana och frågorna värmde. Några av er var givetvis mer 
instrumentella i ”varandet”, men stort och varmt tack ändå. 
Klassiker nr. 6. Finansiering: Förutom att staten har bidragit med 4 års 
doktorandtjänst har jag endast lyckas enrollera Kempefonden vid Umeå 
Universitet att bidra med respengar till den tredje intervjuomgången. Tack 
för det, det betydde mycket att kunna resa och träffa människorna vars 
röster jag fram till dess blott hört i telefonluren. 

Umeå, december 2004 

Tommy Jensen 
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Del I – Teoretiska och kunskapsteoretiska 
förenklingar och fördunklingar 

I met a man with no little toe and a real big head 
Though I did not speak somehow I said 

Where are you from? 
He said the modern age 

And where are you from? 
I said the modern age 

Frank Black 

We are the world 
We are so huge 
Blah, blah, blah 

Iggy Pop 

Well I guess there’s nothing wrong with what you say 
But don’t tell me there can’t be better ways 

Pearl Jam 

If we don’t take action now 
We settle for nothing later 

Rage Against the Machine 

Kapitel 1: Ingång 
Kapitel 2: Den stora berättelsen är död,

länge leve de små berättelserna! 
Kapitel 3: Om konkurrens och vetenskapliga texter 

Kapitel 4: Översättningsprocessen 
Kapitel 5: Att fånga komplexitet 

Kapitel 6: Några reflexiva synteser 
Kapitel 7: Att illustrera komplexitet 
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Ingång

Berättelsens slut och början 
Under hösten 2002 återtog den socialdemokratiskt ledda oppositionen 

(socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet) makten från den borgerliga 
koalitionen i Stockholms läns landsting. Över valnatten förbyttes den politiska 
retoriken från konkurrens till samverkan och omfattande organisatoriska 
förändringar vidtogs omgående. Arvet efter den förra borgerliga majoritetens 
initiativ under mandatperioden 1998-2002 är dock påtagligt; ett akutsjukhus, S:t 
Göran, har sålts till privata ägare; de övriga akutsjukhusen, utom två, har 
transformerats om till aktiebolag och ett antal vårdcentraler är privatiserade (i 
Stockholms Södra sjukvårdsområde är till exempel alla vårdcentraler privata). De 
privata företagens andelar i hälso- och sjukvården har också ökat väsentligt och 
sammantaget beräknas vid mandatperiodens utgång att ca 25 procent av all 
sjukvård i Stockholm sker i privat regi.  

De borgerliga initiativen för att konstruera marknadskopplad konkurrens började 
redan under mandatperioden 1991-1994, fast borgerliga politiker involverade sedan 
början av 1991 menar att även om riktningen mot konkurrens påbörjades då 
kännetecknades den eran mer av konsekvensutredningar än faktisk handling. Några 
varaktiga konkurrensinriktade reformer återfinns dock från denna period, t.ex. 
Beställar-Utförar Modellen (även kallad Stockholmsmodellen); ersättningssystemet 
DRG (Diagnosis Related Groups1) samt bolagiseringen av det landstingsägda S:t 
Göran Akutsjukhus. När så den borgerliga majoriteten tillträdde 1998 och det 
presenterades en ny politisk plattform (Med Fokus på Vården, 1999) var det den 
förra borgerliga majoritetens politiska plattform som var utgångspunkten 
(Konkurrensprogrammet, 1992). Men skillnaden perioderna emellan kan förenklat 
summeras som att den här gången – 1998 och framåt – var den nytillträdda 
majoritetens beslutsamhet stor; faktisk handling skulle gå före 
konsekvensutredningar. Ungefär vid samma tidpunkt, bara några månader före den 
lokala borgerliga majoritetens valseger, höll Göran Persson tal vid 
Landstingsförbundets kongress: 

”Vi ska vara klara över att den modell vi har, den är inte konkurrensutsatt. Den 
är inte styrd av marknadskrafter. Och det som inte är konkurrensutsatt måste alltid 
debatteras, annars inträffar slöhet, annars inträffar ineffektivitet och sen förfaller 
successivt verksamheten. Det som inte är konkurrensutsatt måste diskuteras.” 
(Utdrag av statsminister Göran Perssons anförande den 27 maj 1998, vid 
Landstingsförbundets kongress i Karlstad.) 

                                          
1 Diagnosrelaterade grupper som, enligt Engel (2002:3), definieras som: ”(…) vårdtillfällen i medicinskt och 

resursmässigt homogena grupper.” Systemet uppstod i USA, men i den tappning som uppstod i Stockholms läns landsting 
efter 1998 har systemet även utgjort grund för prissättning.  
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Medan statsministern talar om nödvändigheten att ständigt diskutera och 
debattera verksamheter som inte är konkurrensutsatta påbörjar den nytillträdda 
borgerliga majoriteten arbetet med att privatisera och konkurrensutsätta hälso- och 
sjukvården i Stockholms läns landsting. Ingenting märkligt med det kan tyckas 
eftersom konkurrens i hälso- och sjukvård inte är något nytt fenomen. Forskare har 
under 80- och 90-talet studerat och identifierat reformer över hela Sverige som i 
mer eller mindre utsträckning varit inriktade mot konkurrens (se t.ex. Andersen, 
Smedby & Vågerö, 2001; Arvidsson & Jönsson, 1991; 1997; Rehnberg & 
Garpenby, 1995; Saltman & von Otter, 1992) och i stora delar av världen – till 
exempel Storbritannien (Light, 2001a; 2001b); USA (Enthoven, 1993; Enthoven & 
Singer, 2000); Nya Zeeland (Fougere, 2001); Spanien och Portugal (Cabiedes & 
Guillén, 2001); Holland (Lieverdink, 2001) och Israel (Gross & Harisson, 2001). 

Men även om inriktningen för Stockholms läns landsting under de två senaste 
borgerliga mandatperioderna (1991-1994 och 1998-2002) övergripande kan sägas 
ha följt en nationell och internationell trend påstår jag att Stockholms läns 
landstings försök att konstruera och implementera konkurrens – det starkaste 
fundamentet i den kapitalistiska ekonomin (Schumpeter, 1934:1993; 1950) – varit 
långtgående. Kanske till och med den mest långtgående i Sverige (se t.ex. Andersen, 
Smedby & Vågerö, 2001). Under perioden 1998-2002 har majoritetens politiker, 
tjänstemän och professionella försökt konstruera en agora för konkurrens, dvs. 
själva marknadsplatsen, och efter valet 1998 deklarerades det ett datum för när 
denna marknadsplats skulle vara klar och sättas igång – den första januari 2003. Det 
är aktiviteterna kring konstruktionen av denna agora – Den Stora Upphandlingen – 
som är fokus för denna studie. 

En processtudie 
Om eran av konkurrens nått sitt slut i Stockholms läns landsting i och med den 

nya socialdemokratiskt ledda majoritetens tillträde (hösten 2002) och avvecklingen 
av Den Stora Upphandlingen är en fråga som framtiden får utvisa (arvet är dock 
betydande). Det är inte heller möjligt att med särskilt god precision identifiera 
inledningen av konkurrensens era. Konkurrens i hälso- och sjukvård har debatterats 
flitigt sedan 1970 talet och faktiska reformer har pågått sedan 80-talet (Forsell & 
Jansson, 2000). Följaktligen gör jag anspråk på att försöka studera en process som 
jag per definition menar är utan början och utan slut. Är det en fruktbar 
utgångspunkt?

Innan jag argumenterar för varför detta är fruktbart och nödvändigt måste jag 
först motivera själva studien som sådan. En utgångspunkt är att konkurrens som 
process i mångt och mycket är ett understuderat fenomen för att förstå 
konkurrensens natur, effekter, drivkrafter och innehåll. Merparten av 
konkurrensteorier och empiriska studier utgår från den neoklassiska mikroteorins 
antagande om jämvikt. Det finns naturligtvis alternativ – t.ex. inom 
företagsekonomin – men dessa har hittills haft en ganska undanskymd plats.
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Vikten av att studera processer i samhället har starkt pläderats för och argumentet 
kan enkelt utryckt sägas vara att samhället inte uppvisar ett tillstånd av stabilt 
fortskridande utan snarare av dynamiska pulserande processer; konkurrens utgör 
här inget undantag2.

Nu över till frågan om hur fruktbart det är att studera processer som är utan 
början och slut. Låt mig göra om frågan till ett påstående: Det är omöjligt att följa 
hela processer för det går inte att definiera början och slut utan att allvarligt 
förstöra innehållet i processerna. Mänsklig aktivitet går nämligen inte att förutse i 
förväg, i alla fall inte med särskilt stor precision. Den typ av processer som ändå går 
att fånga och illustrera med viss precision riskerar att bli så triviala att de i sig inte 
tillför särskilt mycket (Popper, 1945:1966). Genom att alltför långtgående definiera 
och precisera processers början och slut äventyras vår förmåga att fånga och 
illustrera komplexa processer. Men även om det är riskabelt att definiera och 
precisera samhälleliga processer alltför mycket är det ändå möjligt, nödvändigt och 
fruktbart att utarbeta lösliga begrepp för att fånga och illustrera processer – 
någonstans måste vi börja. Inget konstigt med detta, eller hur! Det är en fullt 
gångbar och accepterad utgångspunkt – samhälleliga processer är inte som 
naturens. Så vanligtvis utarbetas lösliga, rymliga och sensitiva begrepp och 
definitioner för att fånga och illustrera processer. Till hjälp har vi då teoretiska och 
metodologiska utgångspunkter – sekventiell ordning och rumsliga såväl som 
innehållsmässiga avgränsningar. Men även om dessa ansatser har inslag av 
överlappningar i processen – i olika rum och tid – argumenterar jag i denna studie 
för att det inte är tillräckligt för att fånga och illustrera den typ av komplexitet jag 
avser – det som går vid sidan om det vanliga, det utbredda (Law & Mol, 2002). 
Komplexitet av den här karaktären kan inte utvinnas med hjälp av teori och 
metodologi allena, det är i huvudsak ett epistemologiskt spörsmål (jämför 
Czarniawska, 2004a; Latour, 1999b; Law, 1994; Law & Mol, 2002) 

En annan fallenhet inom samhällsvetenskaplig forskning, i alla fall inom 
företagsekonomi, är att många studier gör anspråk på att vara av longitudinell 
karaktär, lägg därtill av antropologisk karaktär. Det är inte många studier, i mitt 
tycke, som kan göra anspråk på att vara longitudinella och dynamiska3, än färre kan 
göra anspråk på att vara antropologiska. Men om det inte går att definiera 
processers början och slut samt innehållet i processen, går det då att dela in 
processer i olika skeenden utan att i förväg bestämma innehållet? Återigen är vi 
begränsade till att göra indelningen a posteriori – analytiska generaliseringar och 
kategoriseringar är således möjliga (Law, 1994; Law & Mol, 2002; Callon & Latour, 
1981).  

                                          
2 För en allmän genomgång av betydelsen av att studera processer, se t.ex. Law, 1994; Law & Mol, 2002; 

Pettigrew, 1990; Weick, 1979; 1995. För en mer konkurrensspecifik genomgång, se Bengtsson, 1994; Hill & Deeds, 
1996; Eliasson, 1987; Schumpeter, 1950. 

3 Andrew Pettigrews forskningsprogram under 80- och 90-talet undantaget (1990).  
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Hur som helst, nu är inte tillfället att försöka beskriva processtudien i sin helhet, 
problematiseringen av processer är något som diskuteras i hela arbetet. Det viktiga 
här är att ge en första inblick i några av de centrala utgångspunkterna för denna 
processtudie; processer kan inte i tid, rum och innehåll definieras och avgränsas a 
priori.

Konkurrens som social konstruktion 
I beskrivningen av processer ovan framstår mänskliga aktörer som centrala. 

Aktör tillsammans med begreppet konstruktion leder fram till att 
konkurrensprocessen antas vara socialt konstruerad. Det vill säga att aktörer 
konstruerar och reproducerar konkurrensprocessen och att olika föreställningar 
leder fram till olika konstruktionsambitioner. I senare textavsnitt kommer jag att 
utveckla min socialkonstruktionistiska position, men några utgångspunkter avser 
jag dock att beröra redan nu. En socialkonstruktionistisk utgångspunkt innebär för 
många en ambition att demaskera mönster i samhället som uppfattas som naturliga 
och visa på att de kan vara annorlunda, att de inte alltid varit sådana samt att 
mönstren är skapade av människan (Wenneberg, 2001). Det vill säga 
socialkonstruktionismen har en kritisk utgångspunkt och ambition. Dock lämnar 
denna första utgångspunkt ett tomrum efter sig, dvs. ingen alternativ förklaring ges. 
En djupare socialkonstruktionistisk utgångspunkt innebär teorier som gör anspråk 
på att förklara hur sociala processer struktureras och fungerar (ett klassiskt exempel 
är här Berger & Luckmann, 1967). Denna socialkonstruktionistiska utgångspunkt 
går dock inte vidare, menar Wenneberg (2001), till att argumentera för att även den 
kunskapsteoretiska – epistemologiska – basen är socialt konstruerad. 

Enligt Wenneberg (2001) finns det två epistemologiska konstruktivistiska 
rörelser, den ena med inriktning mot den sociala verkligheten, den andra med 
inriktning mot den fysiska verkligheten. Den förstnämnda är relativt sett accepterad 
medan den andra är kraftigt omdebatterad i vad som brukar benämnas det 
vetenskapliga kriget4. Den första innebär ett skifte från att studera hur sociala 
processer uppstår till att studera vad kunskap är, hur den uppstår och hur den 
bedöms. Sociala fakta är ett teoretiskt (dock inte enhetligt) förslag, i den första 
inriktningen, på hur sociala processer objektifieras och konstitueras, såsom 
användandet av pengar. Den andra inriktningen som jag betecknade som mer 
problematisk är samtidigt en väg som öppnar upp intressanta frågeställningar. 
Enligt Wenneberg (2001:89) innebär denna inriktning att: 

”Vetenskapen kan inte längre ses som garant för objektiv och säker kunskap om 
verkligheten. Kunskapen är inte bestämd av naturen i sig utan helt och hållet bestämd 
av sociala faktorer.” 

                                          
4 Eng. Science Wars 
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Det vill säga kunskapsmassan om vår värld är socialt konstruerad vare sig det 
gäller natur eller samhället. Det finns även extremare former av 
socialkonstruktionism. En sådan ontologisk riktning innebär, enkelt uttryckt, att det 
inte bara är kunskapen om verkligheten som är socialt konstruerad utan till och 
med själva verkligheten är socialt konstruerad. Det vill säga det finns ingen 
verklighet utanför den verklighet som vi inte uppfattar och konstruerar. Den här 
typen av socialkonstruktionism tar jag bestämt avstånd från – den omkullkastar all 
tilltro till att vi faktiskt vet någonting alls5.

Nu är det dags att summera upp den socialkonstruktionistiska position som jag 
så här långt placerat mig i. Den går längre än att demaskera och teoretiskt förklara 
sociala företeelser (till exempel Giddens, 1984; Luhmann, 1982) då även själva 
produktionen av kunskap skall demaskeras; den värderingsfria objektiva kunskapen 
(Lyotard, 1979; Latour, 1987; Flax, 1990; Harding, 1986). Därmed blir forskarens 
och forskarsamhällets roll problematisk, utmanande och full av möjligheter samt att 
distinktionen mellan natur och samhälle problematiseras – den upplöses dock inte. 
En annan konsekvens av denna socialkonstruktionistiska hållning är att flera av 
våra sanktionerade begrepp måste omprövas, t.ex. sanning, objektivitet, 
jämförbarhet och intersubjektivitet. Jag har också som ambition att lämna förslag 
på hur vi möjligtvis kan förändra innehållet och riktningen i 
samhällskonstruktionen. Enligt Wenneberg (2001) kräver en sådan ambition att 
reflexion och etiska ställningstaganden hamnar i förgrunden. Här måste ordet 
normativ ställas i relation till förändringsambition. Förändringsambition och vilja 
att delta i samhällskonstruktionen skall inte tolkas som en ambition att via 
vetenskap producera kunskap som skall fungera som rättesnöre för praktiken. 
Snarare skall den här texten ses som ett debattinlägg i en pågående dialog, vari 
riktade budskap naturligtvis förs fram men som nödvändigtvis inte behöver vara 
konsistenta med det som är kutym i vetenskapen och där andra icke vetenskapliga 
röster och synpunkter tillåts höras. Med andra ord, vetenskapens förmåga att 
producera och reproducera sanning och utveckling reduceras till förmån för andra 
rösters förmåga för kunskapande, så kallade narrativa berättelser (Czarniawska, 
1999), såväl i som utanför det vetenskapliga samfundet (Lyotard, 1979). 

Översättning av konkurrens 
Så här långt har betydelsen av att studera konkurrens som process och som 

social konstruktion diskuterats. Men vad och vilka är det som skall studeras? Svaret 
är aktörer som agerar i nätverk och utgångspunkten är Actor-Network-Theory 
(ANT). ANT är en strömning6 som väckt intresse inom en rad discipliner inom

                                          
5 En utförligare argumentation om detta följer i kapitel 2 – En ontologi och epistemologi: den stora berättelsen – 

och i kapitel 4 i avsnittet – en liten passage om aktörers substans och inskriptioners aktörsstatus. 
6 Jag använder här begreppet strömning för att benämna ANT. Orsaken till detta är att ANT inte är en homogen 

skolbildning med särskilt fokus, snarare är det en heterogen skara forskare som så att säga bär gemensam flagga. 
ANT har en väldig spännvidd, vilket har fått bland annat Callon (1999), Latour (1999a) och Law (1999) att försöka 
samla fältet. En enhetlig kraft inom ANT kan dock sägas utgöra av intresset för att studera teknikens och naturens 
inverkan på mänskligt handlande, men även där skiljer sig enskilda forskare åt. ANT, kan enkelt utryckt, både vara 
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samhällsvetenskapen7 för sättet att förstå hur konstruktioner sprids och förändras 
som översättningsprocesser (Callon & Latour, 1981; Callon, 1986a; 1991, 1998a; 
Latour, 1986; 1987). Översättningsprocessen innebär att istället för att studera 
sändaren – som är utgångspunkten i till exempel diffusionsteorier – är det 
mottagarna som skall studeras. Mottagarna står i pluralis därför att inom ANT är 
det alltid aktörer i nätverk som är i fokus och inte enskilda aktörer som sådana. Det 
finns heller inte några begränsningar i vad som kan spridas och Latour (1986) 
använder sig av begreppet tecken8. Utgångspunkten är att ingenting kan färdas om 
inte aktörer plockar upp och för det vidare och att när tecken färdas är förändring 
normaltillståndet och status quo undantaget. Aktörerna är inte längre några passiva 
mottagare.

Av ovanstående skymtas att aktörers översättningar är betydelsefulla för 
förståelsen av konkurrens. Men varför förhåller det sig så? Enkelt uttryckt, och i 
ljuset av att när något sprids är detta något ”dömt” till förändring, är marknad och 
konkurrens inte något givet, t.ex. marknaden med fullständig konkurrens, utan 
någonting som ständigt konstrueras och som ständigt översätts (Latour, 1986; se 
också Sahlin-Andersson, 1996; Sahlin-Andersson & Hedmo, 2000; Czarniawska & 
Joerges, 1996; Czarniawska och Sevón, 1996; Czarniawska, 2000). Således finns det 
inte en marknad utan det finns marknader, marknader och än fler marknader 
(Callon, 1998a; Law, 2002). När tecken sprids, till exempel olika former av 
konkurrens, och det florerar en mängd olika översättningar av tecknet, associerar 
sig aktörer med varandra för att försöka tysta och enrollera andra aktörer och 
aktörsnätverk (Callon, 1986a). Med andra ord att studera översättningsprocesser är 
att studera när aktörer förbinder och kopplar loss sig i nätverk för att utöva makt 
(se Callon & Latour, 1981; Latour, 1986). Makt är en central aspekt i 
översättningsprocessen.

Förknippad med strömningen ANT är främst Bruno Latour och Michel Callon, 
men även John Law har en framträdande, fast något annorlunda, roll. De två först 
nämnda har utvecklat och drivit en version av socialkonstruktivismen som i mitt 
tycke löser upp den ontologiska distinktionen mellan natur, teknik och samhälle 
(för liknande utgångspunkt se Wenneberg, 2001). Jag tar bestämt avstånd från 
denna ontologiska relativism samtidigt som ANT som helhet, och författarna i 
synnerhet, är en stor källa för inspiration9. Därför har jag ambitionen att förhålla

                                                                                                                               
teori, metod, metodologi, epistemologi och ontologi. Även vilka fenomen som studeras verkar vara utan 
begränsningar. 

7 Givetvis har ANT utsatts för väldigt hård kritik. Se till exempel Latour (1999a) för en genomgång av kritiken 
samt hans bemötande av densamma, se även Callon (2002). 

8 Eng. tokens. 
9 Detta sista påstående kräver några kommentarer. Intrycket jag har är att forskare många gånger låter sig 

inspireras av ANT och därmed utesluter stora delar av strömningens väsentliga beståndsdelar. Detta görs då på ett 
oreflekterat och ett icke trovärdigt sätt. När jag således skriver att jag inspireras av ANT skall det inte tolkas som att 
jag på ett oreflekterat sätt väljer ut de bitar som passar mig. Skiljelinjen, när jag så att säga inte kan löpa ANT linan 
fullt ut, går mellan att vår kunskap om världen är socialt konstruerad (en epistemologisk fråga) till att faktiskt utgå 
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mig kritiskt i förhållande till ANT (läs Callon och Latour och dess ”lärjungar”) 
samtidigt som jag försöker utveckla ANT mot andra områden – såsom 
poststrukturalism och postmodernism. Här kommer Law (1994; 2002) att vara en 
viktig kraft för att bibehålla den ontologiska skiljelinjen mellan människa och ting 
och istället riva den epistemologiska – vad Law (1994) benämner en heterogent 
materiell värld. 

Callon (1998a) har intresserat sig för begreppet marknad och teoriers exekutiva 
karaktär i meningen att teorier organiserar praktiken och menar att den neoklassiska 
teoribildningens påverkan på praktiken är stor (se också Dumez och Jeunemaitre, 
1998; Law, 2002; jämför med Saltman & von Otters, 1992, slutsats att huvuddelen 
av de reformer som genomförts inom hälso- och sjukvården i Sverige har haft den 
neoklassiska marknaden med fullständig konkurrens som utgångspunkt). Av stor 
betydelse för teoriers översättning är de rationella tecken som finns på marknaden, 
exempelvis det skrivna kontraktet, aktiebolaget, prissättningssystemet, 
ekonomisystemet osv. En möjlig ståndpunkt vore här att tillskriva dessa rationella 
tecken samma egenskaper och betydelse som mänskliga aktörer. Dock, som jag 
tidigare skrivit, betyder det att den ontologiska gränsen mellan natur, teknik och det 
sociala försvinner. Även Callon (1998a) tonar ner dessa teckens betydelse och ger 
de rationella tecknen en roll som intermediärer, dvs. att de fungerar som en 
förbindelselänk mellan teori och praktik. Vad denna intermediära funktion har för 
betydelse för det sociala konstruerandet samt på vilket sätt tecknens medverkan 
faktiskt går till är tämligen oklart i Callons (1998a) framställning. I den här studien 
tillmäts rationella tecken egenskapen att de påminner, uppmuntrar och hjälper oss 
människor att agera ekonomiskt rationellt såsom den neoklassiska marknaden med 
fullständig konkurrens föreskriver. Det vill säga de rationella tecknen ger utrymme 
för aktörer att agera ekonomiskt rationellt. När ett rationellt tecken har en 
intermediär roll i nätverket kan inte bestämmas a priori utan det måste klarläggas a 
posteriori (Callon, 1991). 

Callons (1998a) slutsats är att den ekonomiska människan (homo oeconomicus) 
faktiskt existerar och agerar på marknaden. Mycket forskning inom sociologiska 
och ekonomiska teorier inriktar sig på att förklara varför människan inte kan och 
vill agera ekonomiskt rationellt. Vanliga förklaringsmodeller är inneboende 
begränsningar hos människan, t.ex. kognitiv otillräcklighet, eller på grund av 
omvärldens dynamiska karaktär, kulturella ramar eller att människan helt enkelt 
prioriterar andra mål. Istället för att utgå från att försöka förklara varför människor 
inte kan handla ekonomiskt rationellt följer jag Callons (1998a) utgångspunkt att 
människan vill och tror att hon kan agera i överensstämmelse med vad den 
ekonomiska teorin föreskriver, och att rationella tecken ger människan utrymme att 
faktiskt göra så. 

                                                                                                                               
från att själva världen är konstruerad (en ontologisk fråga). Det vill säga jag försöker epistemologiskt och ontologiskt 
göra ett medvetet och reflekterande val för hur långt jag kan följa ANT. 
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Men även om teorier färdas och att dessa teorier per definition är i händerna på 
översättarna innebär det inte att ursprungskällan, sändaren, kan uteslutas. För att 
det överhuvudtaget ska vara möjligt att studera förändringar, utöver 
utgångspunkten att allt förändras, måste dessa jämföras med något; ett original 
behövs. En modell som spridits över hela världen är kontrollerad konkurrens10

(Enthoven, 1980; 1993; Light, 1995; 2000; 2001a) och Saltman & von Otter (1992) 
identifierar att den neoklassiska marknaden i form av kontrollerad konkurrens 
funnits med i reformer som genomförts i den svenska hälso- och sjukvården – 
åtminstone fram till 1992. Light (1995; 2001b) förhåller sig kritisk till den 
amerikanska modellen och dess upphovsman Alan C. Enthoven (se t.ex. Enthoven, 
1980; 1993) och menar att Enthoven alltför ihärdigt försvarar den neoklassiska 
mikroteorins principer gällande marknadens funktion; fullständig information, 
rationella människor, endast ekonomiska relationer är närvarande på marknaden 
osv. Den neoklassiska teorins spridning och utbredning genom kontrollerad 
konkurrens, identifierad av Light (1995; 2001a), utgör referenspunkt för vad det är 
som sprids till hälso- och sjukvården, och följaktligen så även för denna studies 
empiriska hemvist – Stockholms läns landsting. 

Studiens problemområde och syften 
Studiens problemområde centreras således kring begreppen process, socialt 

konstruerande aktörer samt översättning. Specifikt gäller det hur aktörer i 
Stockholms läns landsting försöker konstruera en konkurrensutsatt marknad. En 
tillbakablick på vad som hittills skrivits ger ett övergripande syfte som lyder enligt 
följande:

Att studera konkurrens som en översättningsprocess för att öka förståelsen för hur aktörer 
konstruerar konkurrens (dess natur, effekter, drivkrafter och innehåll).  

Till det preciserade problemområdet presenteras nu studiens delsyften. Det 
första delsyftet är: 

Att konceptuellt utveckla en teoretisk och kunskapsteoretisk referensram för att identifiera och 
beskriva översättningsprocessen av konkurrens. 

Avhandlingens andra delsyfte skall ses mot bakgrund av min 
socialkonstruktionistiska positionering där jag, förutom att demaskera och 
teoretisera sociala processer, också försöker förstå hur kunskap konstrueras samt ge 
förslag på vilken väg konstruktionerna kan ta. Således innehåller detta syfte även en 
förändrande ambition: 

Att ge alternativa förslag till hur konkurrensutsatta marknader kan förstås och konstrueras.

                                          
10 Eng. Managed Competition 
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Notera att de förslag som ges avser själva konstruktionen av marknader – 
processernas innehåll och riktningar – och inte om huruvida den övergripande 
styrmodellen för hälso- och sjukvården skall vara byråkrati, samverkan eller 
konkurrens11, eller kombinationer av dessa, och i vilken grad den ena styrmodellen 
skall ha företräde före de andra.

Det tredje, och sista, delsyftet skall betraktas som en konsekvens av 
förändringsambitionen uttryckt i förra syftet. Förändringsambitioner hos forskare 
ställer, enligt Wennerberg (2001), krav på forskaren att ta etiska ställningstaganden 
samt att utveckla ett reflexivt12 förhållningssätt (se också Sandström, 2002). Men 
den reflexiva dialogen, uttryckt i syftet, når längre än att enbart omfamna 
ambitionen att förändra och ta etiska ställningstaganden. Reflexivitet och reflexiva 
dialoger är även en förutsättning för ontologiska och epistemologiska 
ställningstaganden13.

Att öppna upp för reflexiv dialoger, inom akademin och mellan akademin och andra 
praktiker, där alternativa konstruktioner kan föreslås så att ett öppet, kritiskt och etiskt 
förhållningssätt kan bejakas. 

Möjligheten att kunna delta i reflexiva dialoger inrymmer också förhoppningar 
och ambitioner. Förhoppningsvis innebär inte slutet av arbetet att samtalet är slut. I 
någon mening finns det ett konkret slut – sista sidan – men förhoppningsvis tas 
texten upp och förs vidare av andra aktörer så att dialogen kan fortsätta. En 
förhoppning jag har är att det inte bara är själva texten som översätts utan att även 
författaren bakom texten tillåts inträde till diskussionen. Det kan ju lika gärna bli så 
att ingen alls tar upp och översätter texten och författaren, dvs. inlägget i debatten 
möts av tystnad. Sedan har jag ambitionen att låta praktikerna ljuda så som de 
uttryckt det i dialog med mig (och andra), även om det sker på bekostnad av 
traditionellt ansedda vetenskapliga begrepp, såsom sanning, objektivitet, 
intersubjektivitet14.

En liten läsanvisning 
Jag vill be dig som försöker ta dig igenom det här arbetet om tålamod. Tålamod, 

för att de centrala begrepp som jag adresserar över hela arbetets räckvidd skiftar 
färg och i nyanser – begreppen är levande och svårfångade, aldrig likstela och 
slutna. Därmed, kära läsare, förbehåller jag mig rätten att utfärda en varning; vissa 
av diskussionerna kanske inte avslutas som förväntas, de kanske inte sluts alls, 
förblir öppna och kanske diffusa. Kanske framstår begreppsinnebörder och

                                          
11 I frågan om konkurrens eller inte ligger också överväganden om privatisering av produktion och finansiering i 

hälso- och sjukvården. 
12 Jag väljer här att stava reflexiv med x, eftersom det bättre korresponderar mot engelskans reflexive. En 

stavning som verkar vara på väg in i det organisationsteoretiska skriftspråket.  
13 En del i det reflexiva är naturligtvis ett sökande efter en forskningsidentitet. 
14 Diskussion om alternativa rösters och det reflexiva samtalets betydelse är ett tema som genomgående 

återkommer. 
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resonemang till och med som paradoxala. Särskilt gäller detta den reflexiva dialogen 
kring epistemologi och ontologi. Dessa två, för vetenskapen så centrala begrepp, är 
väldigt svårfångade och komplicerade, och begreppen kommer att stötas och blötas 
av mig även efter denna bok. Faktiskt! Ingenting, absolut ingenting är färdigt bara 
för att avhandlingen är färdig. En ambition jag har inom ramen för denna text är att 
utveckla min förståelse för ontologi, epistemologi och reflexion. Men mer än det, 
ökad förståelse och insikt medför konsekvenser för hela arbetet. Ontologi, 
epistemologi och reflexion är nämligen inte enbart namn och etiketter, de kan vara 
hörnstenar i all form av vetenskap. I mitt tycke visar det på min personliga 
vetenskapliga nyfikenhet (som kan variera och naturligtvis måste få variera i 
vetenskapen). Trots att det är omöjligt att införliva författare och läsare i text hyser 
jag förhoppningen att texten uppfattas ha en inre logik och stringens, även om det 
kanske är av annorlunda karaktär. Sedan om vi fortfarande inte är överens om 
betydelsen av min ambition med texten är en annan sak.  

Är detta en dåres försvarstal inför den kommande domen, dvs. läsarens reaktion 
och respons på min text? Egentligen inte framhäver jag, snarare är det en 
upplysning om vad som väntar och som i sig skapar en förväntan om texten; inte 
avskräckande hoppas jag. Jag strävar också efter stringens och inre konsistens, men 
inte en sådan där kristallklar tydlighet, snabbhet och sidmässig effektivitet står i 
förrummet, snarare en text som strävar mot eftertanke och reflexion. Det är 
förvisso kanske stora krav på läsaren, inte minst i dagens kommunikativa värld där 
snabba MTV liknande klipp gjort väldiga landvinningar. Kanske har MTV nått 
ända in i den akademiska texten? Ibland tycks det mig så.

I ett förord skrev Friedrich Nietzsche 1887 följande:  

”Det är inte för inte man har varit filolog, kanske är man det fortfarande, det vill 
säga en lärare i det långsamma läsandet: – till sist skriver man också långsamt. I dag 
hör det inte bara till mina vanor utan också till min smak – en illvillig smak 
kanske? – att inte längre skriva något som inte får alla människor som ”har 
bråttom” att förtvivla. Filologin är nämligen den ärevördiga konst som framför allt 
kräver en sak av sina anhängare: att röra sig vid sidan av, att ge sig tid, att hålla sig 
stilla och vara långsam –, en ordets guldsmideskonst och –konstfärdighet som har idel 
fint och försiktigt arbete framför sig och inte uppnår ett dugg om den inte uppnår det 
lento. Men just av den anledningen är den i dag viktigare än någonsin, det är just 
därför som den attraherar och förtrollar oss som mest, mitt i en tidsålder av ”arbete”, 
det vill säga en tidsålder med jäkt, med oanständig och svettig brådska som genast vill 
”bli klar med” allt också varje gammal och ny bok: – själv har den inte så lätt att få 
något gjort, den lär ut god, det vill säga en långsam, djup, försiktig och hänsynsfull 
läsning, med reservation och öppna dörrar, med varsam blick och varsamma 
fingrar…” (Nietzsche, 1887/2001:14) 
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Även om jag inte har Nietzsches filosofiska djuphet och eleganta språk, eller 
delar hans självgoda, nästan arrogant högt ställda krav på läsaren, tycker jag att hans 
beskrivning är ganska passande för mitt eget sätt att skriva och därmed mina egna 
anspråk på hur jag vill att texten skall läsas: Att du tillåter dig att röra dig vid sidan 
av, att du tillåter dig att vara långsam och ge tid för läsningen. Gör du det ger du 
dig själv utrymme för reflexion. Och det är en bristvara. Nu fortsätter vi!
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Den Stora Berättelsen är död, länge leve de små berättelserna! 

En ontologi och epistemologi – Den Stora Berättelsen 
I det här kapitlet kommer jag att vetenskapsteoretiskt sondera den 

epistemologiska och ontologiska terrängen med utgångspunkt i friktion, 
friktionsytor, inkommensurabilitet och alternativa rösters betydelse för 
kunskapande. En hastig och kortfattad positionering för mig någonstans inom 
ramen för postmodernism och poststrukturalism, närmare bestämt befinner jag mig 
nära Jean-Francois Lyotard och Michel Foucault och deras kritik av vetenskapens 
tilltro till sanning och stora berättelser. Huruvida postmodernism och 
poststrukturalism är möjliga att överhuvudtaget förena komma jag att diskutera. En 
bärande utgångspunkt, som Potter (2000) för fram, är att det är möjligt att föra 
ihop de två “ismerna”. Det hela avgörs bland annat av hur jag tolkar Foucaults 
förhållningssätt till sanningsbegreppet samt hur långt jag följer Lyotards (1979) 
postmoderna kritik mot vetenskapens Stora Berättelse. Jag vill öppna upp 
diskussionen kring Den Stora Berättelsen med hjälp av Douglas Adams Liftarens 
Guide till Galaxen (som kommer att illustreras i sammanlagt fyra delar).  

Del ett ur Douglas Adams Liftarens Guide till Galaxen (1993:141-142). 
Plats – en rymdfarkost någonstans i rymden. 
Resemål – för tillfället okänt.
Huvudaktörer – rymdresenär Arthur Dent, tittandes på en video där Loonquawl 

och Phouchg äntligen får höra datorn Djupa Tankens svar på den stora Frågan om 
Livet, Universum och Allting. Djupa Tanken har utfört sina beräkningar i sjuttifem 
tusen generationer och Loonquawl och Phouchg är de första under hela den tid 
som får höra datorn tala. 

”– God morgon, sa Djupa Tanken äntligen.
– Äh… God morgon, O Djupa Tanken, sa Loonquawl nervöst, har du… äh 

jag menar… 
– Ett svar åt er? Avbröt Djupa Tanken majestätiskt. Ja, det har jag. 
Dom båda männen skälvde av spänning. Deras väntan hade inte varit förgäves.  
– Det finns alltså ett svar? andades Phouchg 
– Det finns ett svar, bekräftade Djupa Tanken. 
– På allting? På den stora Frågan om Livet, Universum och Allting? 
– Ja. 
Dom båda männen hade fått träning inför detta ögonblick, hela deras liv hade 

varit en förberedelse för det, dom hade blivit utvalda redan vid födelsen som just dom 
två som skulle få höra Svaret först av alla, men trots detta satt dom där och flämtade 
och skruvade på sig som upphetsade småbarn. 

– Och du är redo att ge oss det? frågade Loonquawl ängsligt. 
– Ja. 
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– Nu? 
– Nu, sa Djupa Tanken. 
Båda fuktade sina läppar. 
– Men jag tror inte, fortsatte Djupa Tanken, att ni kommer att tycka om det. 
– Det spelar ingen roll! sa Phouchg. Vi måste få höra det! Nu! 
– Nu? frågade Djupa Tanken. 
– Ja! Nu! 
– Okej, sa datorn och blev tyst igen. Dom båda männen hoppade i stolarna. 

Spänningen var outhärdlig. 
– Ni kommer verkligen inte att tycka om det, sa Djupa Tanken. 
– Säg det! 
– Okej, sa Djupa Tanken. Svaret på Den Stora Frågan… 
– Ja! 
– …om Livet Universum och Allting… sa Djupa Tanken. 
– Ja! 
– Är… sa Djupa Tanken, och gjorde en paus. 
– Ja! 
– Är… 
– Ja…!…? 
– Fyrtitvå, sa Djupa Tanken i oändligt, upphöjt majestät.”

Berättelsen som framhäver att människan har kontroll över sitt eget öde och sin 
egen utveckling samt att människan står över naturen är starkt närvarande och 
utgör daglig rutin för många människor idag. Den utgångspunkten härrör jag till 
begreppet modernism och den västerländska vetenskapen utgör historiskt en del i 
och drivkraft för modernismens ideal (Liedman, 1998; von Wright, 1986; Potter, 
2000). Berättelsen som gör att vi kan kontrollera och förstå natur och samhälle är 
således åtråvärd för många – alla som idag lever i modernistiska delar av världen 
delar och lever i någon mening efter modernistiska ideal, många av oss lever också 
för modernistiska ideal. I den stora berättelsen finns tanken om att vi skall förstå 
och förklara världen i singularis – kanske genom talet 42 som i Liftarens Guide till 
Galaxen – en enhetlig, kontrollerbar och förutsebar värld som avtäcks av en 
objektiv och enhetlig vetenskap. När natur och samhälle protesterar, t.ex. att 
ekonomin skenar trots våra åtgärder, eller att städer och landsbygd svämmar över 
på olika håll i världen, bemöter vi detta med förklaringar att händelserna är extrema 
ytterligheter och att de således är unika, eller som att de är normala avvikelser längs 
den evolutionära utvecklingen. Utifrån detta resonemang försöker vi skapa lugn 
och ro genom att retoriskt presentera och argumentera för det normala och 
utbredda.

I syfte att återfå kontroll över händelser åberopas tidigare vunna sanningar, 
såsom:
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De till synes oförberedda ekonomiska händelserna beror på det unika läget i 
världen idag; hot om krig, terrorism osv., men tidigare vunna erfarenheter visar på...

Eller att: 

Översvämningarna ingår i ett normalt naturligt förlopp och tidigare vunna 
erfarenheter visar på... 

Kontroll, logiska argument och anspråk på fakta är således en stark drivkraft för 
att upprätthålla stabilitet och vetenskapen har här en fundamental betydelse, som 
Harding (1986:16) uttrycker det: 

“Neither God nor tradition is privileged with the same credibility, as scientific 
rationality in modern cultures.”

Att hitta den berättelse som förklarar alltets natur – Den Stora Berättelsen – har 
varit och är än idag en stark rotad övertygelse hos vetenskapen åtminstone i den 
västerländska delen av världen. Ursprunget står att finna i och med att medeltidens 
mystik ersattes av den moderna upplysta vetenskapen1. Under den här tidsperioden 
avlöser den mekanistiska materialismens världsbild2 den Aristoteliska världsbilden. 
Vetenskapen inför nu nya metodologiska förutsättningar och nya krav på 
begriplighet för att förstå och förklara vår värld. En värld där naturen blir objekt 
och människan subjekt med rätt att observera och manipulera objektet, dvs. vi kan 
lära oss om naturen i syfte att använda den för våra syften och behov, det gäller 
bara att avslöja den objektifierade naturens lagmässiga ordning. En skarp skillnad 
görs också mellan fakta och värdering, där den förra står att finna hos tingen och 
det senare är förknippad med oss människor, men med hjälp av förnuft och 
observation kan tingen framträda för oss som de verkligen är (von Wright, 1986; 
1978; Liedman, 1983b; 19983).

Den kanske mest dramatiska effekten av den nya vetenskapen är att den inleder 
en frigörelseprocess från religionens dogmatiska tyngd och att vetenskapen mer 
och mer tar religionens plats som förmedlare av sanningar. En framträdande gren 
under upplysningstiden är empirismen. Empirismen utgår från att genom 
observation kan vi studera och förklara världsalltet (Liedman, 1998; Sohlberg & 
Sohlberg, 2001). En annan stark inriktning, vid denna tid, är rationalismen. 
Rationalismen tvivlar på den rena perceptionsförmågan och betonar istället 
människans förnuft för att förstå och förklara världsalltet. Empirism utgår således 
från sinnesintryck för att nå kunskap om verkligheten medan rationalismen utgår

                                          
1 Upplysningstiden – ungefär 1600ff med Galileo Galilei och Isaac Newton som några av de främsta 

företrädarna. 
2 Mekanistisk i så motto att allt skeende i naturen kan återföras på kroppars rörelse (von Wright, 1986). 
3 Naturligtvis är inte detta en helt oemotsagd slutsats – om ting som framträder för oss som de verkligen är. 

Exempelvis Kant menade att det finns onåbara verkligheter – världen av ting i sig (Magee, 1998). 
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från förnuftet, dvs. våra inre representationer om den yttre verkligheten (Liedman, 
1983b; 1998)4. Kännetecknande för empirismen och rationalismen är att skarpa 
åtskillnader och uteslutningar görs på en rad punkter, bland annat relationen mellan 
forskare och det beforskade samt att historien, samhället och kulturen måste rensas 
bort eftersom de inte kan förklaras – de är uttryck för värderingar. Andra 
gemensamma utgångspunkter är att matematiken är det grundläggande språket och 
därmed vetenskapens språk (jfr von Wright, 1986). Dessa utgångspunkter är starka 
än idag såväl inom naturvetenskapen som i samhällsvetenskapen. Några 
långtgående konsekvenser av empirismens och rationalismens utgångspunkter är: 

Tilltron till forskning som neutral och objektiv betraktare av något annat. 
Tilltron till det kontextlösa, dvs. a-historiska, a-kulturella och a-sociala 
studier.
Tilltron till enhetsvetenskapen. 
Tilltron till vetenskapens förmåga att uppnå sanning. 
Tilltron till forskarsamhället som enda förmedlare av sanningar. 
Tilltron till att forskarsamhällets produktion av sanning är kumulativ. 

Dessa två grenar5 är än idag starkt förankrade i det vetenskapliga samfundet och 
positivism kan exempelvis bära drag av båda (Gilje & Grimen, 1995). Positivism är 
i egentlig mening inte någonting enhetligt, det är snarare en strömning med mer 
eller mindre uttalade naturvetenskapliga ideal och mål. Jag kommer inte att lägga 
särskilt mycket kraft på att särskilja olika typer och fundament i min beskrivning av 
positivismen. Det är inte nödvändigt då ändamålet med beskrivningen är att 
erbjuda en generell uppfattning om några av de mål och konsekvenser som den 
positivistiska vetenskapen för med sig till samhällsvetenskapen.

August Comte överförde naturvetenskapens principer till att också omfatta 
sociologin. Det vill säga sociologin skulle vara en enhetsvetenskap – samma 
metoder (experiment) – samt att matematiken är sociologins språk. Vidare är 
ontologiska frågor oväsentliga då samhällets väsen (liksom naturen i 
naturvetenskapen) finns där ute som något givet (observerbart) och bestående av 
lagbundenheter (samhälleliga naturlagar). Historia och kultur bortses från i studiet 
av samhället då sådana värderingar fördunklar och vilseleder resultaten. Således är 
Comtes positivism en vetenskaplig inriktning som fokuserar på att beskriva sociala

                                          
4 Dessa två riktningar – sinnesintryck respektive förnuft – är inte tankar som helt plötsligt dykt upp under 

upplysningstiden. Platon kan sägas utgöra en tidig representant för utgångspunkten att sinnesförnimmelser ofta 
bedrar oss, men att vi i vårt förnuft kan förstå något utöver det materiella. Aristoteles å andra sidan utgår från att det 
observerbara är det som vi skall studera för att förstå vår värld (se t.ex. von Wright, 1978, eller Liedman, 1983b, för 
en mer utvecklad diskussion om antikens filosofiska tankegods). 

5 Givetvis skiljer sig beskrivningen åt beroende på vilka enskilda tänkare som avses – t.ex. skiljer sig Locke, Hume 
och Comte åt inom empirismen och Descartes från Popper inom rationalismen. Läsaren bör här också vara 
uppmärksam på att framställningen är kort och okänslig för detaljer. Exempelvis bär Popper drag av empirismen 
(trial-and-error metoden för att verifiera resultat) och den logiska positivismen bär drag av rationalism (den positiva 
analytiska utsagan härstammar från logiken, dvs. rationalismen). 
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samanhang och inte att förklara det sociala fenomenets orsak (Gilje & Grimen, 
1995). Utgångspunkterna kan sammanfattningsvis karakteriseras enligt följande6:

En vetenskap som studerar det verkliga och det givna i motsatts till det 
inbillade och onåbara (metafysiska frågor). 
En vetenskap som skall vara nyttig, i meningen att den skall kunna 
tillämpas.
En vetenskap som är säker, i meningen att resultaten står bortom tvivel. 
En vetenskap där precisa mätningar av det som kan mätas är i förgrunden. 
En positiv vetenskap, i meningen att den skall användas till någonting bra. 

En betydligt striktare variant av positivismen är den logiska positivismen. Den 
logiska positivismen var en krets av filosofer och vetenskapsmän7 som ville 
befrämja en vetenskapligt orienterad filosofi, fri från metafysiska eller 
verklighetsfrämmande påståenden genom att utforma strikta postulat för 
vetenskapen (Gilje & Grimen 1995). Stram åtskillnad mellan vad som är fakta och 
värdering, sant och osant formulerades och vetenskapen kännetecknades av att vara 
empirisk och positivistisk, dvs. ett angrepp mot tilltron att med hjälp av förnuftet 
når vi kunskap om världens beskaffenhet. Det som vetenskapen skall sysselsätta sig 
med är det som kan verifieras, allt annat kan vara nog så intressant men tillhör inte 
vetenskapen och således är det endast kognitivt meningsfulla utsagor som är 
intressanta för vetenskapen. Analytiska satser, eller utsagor, (t.ex. att en ungkarl är 
en ogift man) är inte beroende av faktiska förhållanden i världen, dessa satser säger 
snarare något om förhållanden mellan symboler. Men de är vetenskapligt 
meningsfulla då axiomen och slutledningsreglerna för matematiken och logiken 
snarare skall betraktas som konventioner istället för väsenssanningar 
(filosofilexikonet, 1991).

Den andra gruppen av satser som säger någonting om världen är syntetiska 
utsagor vars sanningsvärde är beroende av faktiska förhållanden i världen och 
därmed kan och måste dessa verifieras empiriskt (t.ex. att arbetslösheten i Sverige 
har fördubblats de senaste tio åren). Alla andra utsagor blir därmed kognitivt 
meningslösa för den logiska positivismen eftersom de inte kan verifieras empiriskt 
eller genom konventioner (Gilje & Grimen, 1995)8. Men alldeles oavsett grad av 
strikthet finns det vissa gemensamma vetenskapliga strävanden som jag vill 
uppmärksamma och som samlar positivismen under samma fana (illustrerat i figur 
1 nedan). 

                                          
6 För mer detaljerade genomgångar av positivism, se till exempel Boglind, Eliason & Månsson (1995); Bryman 

(2002); Gilje & Grimen (1995); Liedman (1983b); Sohlberg & Sohlberg (2001). 
7 Kretsen uppstår någon gång på 1920-talet och brukar benämnas Wiener-kretsen 
8 För genomgångar av Wiener-kretsen se till exempel Boglind, Eliason & Månsson, 1995; Liedman, 1983b; Gilje 

& Grimen, 1995; Popper, 1945:1966. 
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Figur 1. Den stora berättelsen och dess reduktionistiska krafter lockar! 

I figuren9 är riktningen för den positivistiska samhällsvetenskapen reduktionens 
(i det att fälten sluts i pilens reduktionistiska riktning). Med andra ord strävar 
positivism mot den Stora Frågan och det Stora Svaret. Till hjälp i sin 
reduktionistiska strävan har positivismen precision och en rad singulariska begrepp, 
varav jag endast illustrerat några få (jämförbarhet, homogenitet, observerbarhet, 
kvantifiering och universalitet).

Kritik mot Den Stora Berättelsen från det postmodernistiska lägret 
Den modernistiska tilltron till singularis – en vetenskap med ett sätt att uppnå 

kunskap om en värld – kritiseras av postmodernismen. Men att följa den 
postmoderna riktningen till dess mer extrema områden innebär inte bara tvivel om 
hur kunskap produceras och de stora berättelserna värde, utan det innebär också 
tvivel om världens beskaffenhet – en ontologisk relativism! Exempelvis Baudrillard 
intar en extrem ontologisk position, nämligen att vår tid kännetecknas av att bestå 
av hyperverkligheter och att det enda vi har som källa till erfarenhet av vår värld är 
bilder (Potter, 2000). Baudrillard argumenterar för att de bilder vi har endast är 
simuleringar och att dessa simuleringar är simuleringar av tidigare simuleringar som 
genom historien lagrats på varandra. Denna kakofoni av simuleringar utgör en 
verklighet som Baudrillard namnger hyperverkligheten. Ett exempel på en 
hyperverklighet är Disneyland som simulerar tidigare epoker i USA:s historia. 
Disneylands återskapande av vilda western gör inte anspråk på att vara en realistisk 
skildring, och även om realistisk återspegling vore ett mål för Disneyland är detta

                                          
9 Inspiration för figurens utseende och innehåll har jag hämtat från Latour (1998a:259). 
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omöjligt. Det är som att göra en exakt kopia för vilket inget original existerar. Men 
om Baudrillard och hans postmoderna tankegång leder till att det inte finns någon 
sanning, leder det också till passivitet: 

“Accept it. Reject it. Do both. There are many contradictions. Let's leave them be. 
Let 's celebrate them even.” (Potter, 2000:199) 

Den här typen av postmodernism för med sig att allting försvinner. Planeter, 
träd, människor och ekonomi är bara bilder som befinner sig i ständig rörelse vars 
substans, form och position alltid är dolt för oss människor. Formuleringen nedan 
kan kanske representera denna typ av ontologisk relativism: 

Ingen vet något om någonting, och det spelar ingen roll eftersom vetandet inte är 
möjligt, så varför ens försöka! 

En utgångspunkt för mig är att vetenskap kan göra det möjligt för oss människor 
att faktiskt ha kunskap om världen, dvs. jag antar att någon form av vetenskaplig 
kunskap om vår värld faktiskt existerar. Men, den kunskapsteoretiska produktionen 
omfattas alltid av hela spektrumet av mänsklig aktivitet. Nu närmar jag mig någon 
slags relativistisk epistemologisk ståndpunkt om hur kunskap produceras. Det vill 
säga att våra beskrivningar av världen är socialt konstruerade genom språk och 
texter osv., men samtidigt är verkligheten inte något som endast finns och utspelas i 
vårt medvetande och som får existens först då vi satt språk på den. Det existerar en 
värld därute – oavsett om vi vet om dess existens eller om vi hävdar att vi är 
kunniga om denna värld eller inte (Wenneberg, 2001). Exempelvis har vetenskapen 
varit övertygad om att atomen utgör den minsta beståndsdelen i universum, och det 
är först relativt nyligen som vi faktiskt har börjat förstå hur oändligt stort 
universum verkar vara. Det är också rätt nyligen som vi upptäckt svarta hål i 
universum och även om vi vet en del förstår vi inte vilken roll de haft i universums 
bildande och utbredning. Men att utgå från påståendet att naturens existens inte 
förutsätter sociala konstruktioner innebär inte att naturens existens inte påverkas av 
sociala konstruktioner. Tvärtom, våra definitioner och konstruktioner påverkar 
naturen samtidigt som naturens närvaro påverkar innehållet och riktningarna i de 
sociala konstruktionerna – svarta hål verkar ha haft inverkan på livets födelse men 
innehållet och definitionen av svarta hål varierar med våra konstruktioner. Om jag 
då tar avstånd från ontologisk relativism och inför någon slags realistisk hållning, 
vad är då värdet att referera till Baudrillard och hans värld i kaos – 
hyperverkligheten? Även om jag tar avstånd från Baudrillards ontologiska relativism 
finns det något som är centralt för den postmoderna strömningen; att inte frukta 
det motsägelsefulla i vårt samlade vetenskapliga tankegods. Postmodernism kan 
vara en väg att öppna våra sinnen och utvinna nya tankegods då den uppmuntrar 
oss till att värdesätta, rentav hylla, det motsägelsefulla i vår värld (jfr Lyotard, 1979). 
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Att jag tar avstånd från ontologisk relativism och försöker ha kvar en tilltro till 
att någon form av vetenskaplig kunskapsmassa faktiskt existerar, innebär inte att jag 
färdas i riktning mot vetenskapens objektiva rätlinjiga framåtskridande; en resa i 
sanningens tjänst! Karl Popper (1945:1966) hävdade bestämt att teorier alltid är 
impregnerade av språket och våra föreställningar. Inte ens naturvetenskapens 
flaggskepp, matematikens axiom eller fysikens utsagor, står fria från subjektivitet 
och värderingar, exempelvis manliga värderingar och manlig hegemoni (se t.ex. 
Harding, 1986; Code, 1993). Min ståndpunkt är att vetenskaplig 
kunskapsproduktion alltid involverar mänskligt agerande och att makt därmed blir 
centralt. En stor del av vår vetenskapliga kunskap har uppstått tack vare 
maktprocesser och inte nödvändigtvis som en konsekvens av att någon har kommit 
på sanningen om någonting (Latour, 1987; von Wright, 1986; 1993). Makt 
diskuterar jag mer utförligt senare, nu vänder jag åter till vilka möjligheter 
samhällsvetenskapen har med utgångspunkt från Popper (1945:1966).  

Popper argumenterar att samhällsvetenskapliga processer är mer komplicerade 
än naturens och att mänskliga handlingar och interaktioner därför är svåra – 
omöjliga – att förutse med någorlunda exakthet. Inte ens fysiken klarar av att exakt 
predicera beteendet hos ett löv som blåser i vinden (Gilje & Grimen, 1995). Således 
är Poppers ståndpunkt att exakta förutsägelser inte är möjliga att göra, men vart 
hamnar vi då? Allting, i såväl naturvetenskap som samhällsvetenskap, är inte 
verifierbart, menar Popper, men de förutsägelser som är prövbara förutsätter att vi 
känner till grundbetingelserna och de allmänna lagarna (Gilje & Grimen, 1995). 
Således menar Popper att under vissa förutsättningar är förutsägelser prövbara. Vad

som är oklart är om detta innebär att det endast är triviala lagar som vi kan 
predicera eller om det även gäller komplicerade samhälleliga fenomen, och var går 
gränsen mellan det triviala och det komplexa? Risken med en samhällelig analys 
som är sprungen ur naturvetenskapliga utgångspunkter är att komplexa sociala 
fenomen riskerar att förenklas och sättas i singular för att passa in i de teoretiskt 
renodlade modellerna (jfr Beronius, 1991; Sklar, 2000).  

Min utgångspunkt är att Den Stora Berättelsen är omöjlig eftersom det inte går 
att tänka i relationer utan att använda sig av symboler, t.ex. språket. Språket är alltid 
perspektivistiskt, fragmenterat och kontextberoende, inte ens matematiken är en 
teori om ting utan matematik handlar om att uppfatta relationer genom symboler. 
Det finns således ingen egentlig korrespondens mellan berättelsen och det vi 
berättar om (Beronius, 1991; Sklar, 2000). Med andra ord, allting kan inte fångas 
och inordnas i Den Stora Berättelsen, samhälleliga fenomen och processer uppstår 
och fortgår i friktion och olika berättelser är inkommensurabla. Den Stora 
Berättelsen läcker och bär drag av en samtidig öppenhet och slutenhet (se figur 2 
nedan).
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Figur 2. Den Stora Berättelsen och dess reduktionistiska krafter lockar, men läcker! 

I figuren är riktningen för den positivistiska samhällsvetenskapen densamma 
som i förra figuren – mot precision och singular längst reduktionens väg (det 
svärtade mindre än tecknet). Men nu ackompanjeras den av krafter som hotar att 
öppna upp och konstruera läckage. Kraften som ger upphov till läckaget i den Stora 
Berättelsen benämner jag komplexitet (det mindre tydliga större än tecknet). 

Så här långt vill jag beskriva mitt förhållningssätt inför sanning och den Stora 
Berättelsen som, för det första, att produktion av sanning inte alltid görs av goda 
forskare i god forskaranda. Mänskliga handlingar drivna av andra motiv än rena 
naiva forskningsmotiv tar vid, t.ex. möjlighet att göra karriär eller ekonomiska 
motiv (se Lyotard, 1979; von Wright, 1986; 1993). För det andra menar jag att vi 
måste öppna upp för möjligheten att sanning som mål och dess tillhörande 
reduktionistiska krafter (se figurens vänstra sida) kanske inte är den enda vägen mot 
vetenskaplig framgång och nytta. Jag vill öppna upp för tankegångar som 
ifrågasätter om det är fruktbart att i kontrastens ljus – mellan det vanliga och det 
ovanliga, det utbredda och det sällsynta, mellan det homogena och det 
fragmenterade – utforma frågeställningar och producera fakta efter sant och falskt. 
En öppning mot att det är i kontrastens ljus vi kan nå ökad förståelse för 
samhälleliga processer och att utgångspunkten är friktion och inkommensurabilitet 
och metoden är reflexivitet (se Cooper, 1989; Lyotard, 1979). I figurmässig mening 
innebär det att färdas längst den reflexiva vägen, en väg som omfamnar komplexitet 
(se figur 2 ovan). 

Fenomen

Singular

Reflexiva krafter

Reduktionistiska krafter

Precision

Komplexitet
Samtidig öppenhet 

som slutenhet 

Jämförbarhet
Homogenitet

Observerbarhet
Kvantifiering
Universalitet

Fenomen

Singular

Reflexiva krafter

Reduktionistiska krafter

Precision

Komplexitet
Samtidig öppenhet 

som slutenhet 

Jämförbarhet
Homogenitet

Observerbarhet
Kvantifiering
Universalitet
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Att bejaka komplexitet med utgångspunkt i reflexivitet är pluralistiskt i så mening 
att både det vanliga och det ovanliga tillåts berika vår kunskapsmassa, i termer av 
förståelse och inte förklaring. I reflexivitet finns en strävan mot att öppna upp vår 
egen process och våra egna anspråk på kunskap, en slags medvetenhet om att 
kunskap är perspektivistisk och re-presenterad (Beronius, 1991). En förutsättning 
för detta, som Silverman (1995) för fram, är att vi måste sluta utgå från att 
praktikers vardagliga handlingar antingen utförs av mindre vetande eller att all 
kunskap som är av värde, överhuvudtaget, härstammar från vardagens praktik. Men 
givet att det finns ett forskarkollektiv som kan och bör göra anspråk på att skilja 
mellan bättre och sämre sanningsanspråk innebär det dock inte att vetenskapen 
faktiskt lyckas fullfölja denna uppgift. Å andra sidan är det en mer konstruktiv och 
positiv hållning än utgångspunkten att forskarsamhällens sanningsanspråk är 
omöjliga eftersom vetandet i sig själv är omöjligt.  

Jag tror faktiskt på att vetenskapen har möjlighet att värdera olika 
sanningsanspråk. Denna ståndpunkt påminner om Poppers ”context of justification”,
dvs. att enskilda forskare aldrig kan garantera en objektiv vetenskap men att 
forskarsamfundet tillsammans genom öppen och kritisk dialog faktiskt kan det 
(Popper, 1945:1966, se också Gilje & Grimen, 1995). Jag hyser sympati och delar 
till viss del detta positiva förhållningssätt om att vetenskapen kan rymma kritiska 
förhållningssätt och förmåga till kritisk granskning, trots att inte ens vetenskapens 
hela samlade kollektiv klarar detta utan hjälp. Vetenskapen behöver andra röster, 
annat kunskapande – den narrativa (Lyotard, 1979). Rent konkret innebär det att 
våga hysa större tilltro till reflexiva samtal för att skilja ut bättre och sämre 
sanningsanspråk på bekostnad av exempelvis falsifiering, verifiering och 
generalisering.  

Den förda argumentationen är problematisk – paradoxal! – så till vida att jag för 
fram att vetenskapens tilltro till att nå sanningar är överdriven samtidigt som jag är 
en del av denna vetenskap och påverkas av dess normer, värderingar och dogmer, 
till exempel vad som kännetecknar god forskning. Dessutom deltar jag i aktiviteter 
utanför vetenskapen som till bredden är fylld av vetenskaplig tilltro. Jag känner mig 
ibland som Loonquawl och Phouchg som just fått höra svaret på den stora Frågan 
om Livet, Universum och Allting.

Del två ur Douglas Adams Liftarens Guide till Galaxen (1993:143). 
Plats – fortfarande en rymdfarkost någonstans i rymden. 
Resemål – fortfarande för tillfället okänt. 
Huvudaktörer – fortfarande rymdresenär Arthur Dent, tittandes på en video där 

Loonquawl och Phouchg äntligen får höra datorn Djupa Tankens svar på den stora 
Frågan om Livet, Universum och Allting. 

”Det dröjde en lång lång stund innan någon sa någonting. I ena ögonvrån kunde 
Phouchg se ett hav av ansikten i spänd förväntan på torget därutanför. 
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– Tror du att vi blir lynchade nu? viskade han. 
– Det var en svår uppgift, sa Djupa Tanken avspänt. 
– Fyrtitvå! skrek Loonquawl. Är det allt du har att komma med efter att ha 

hållit på i sju och en halv miljoner år? 
– Jag har kontrollerat det mycket noga, sa datorn, och det är utan någon tvekan 

det rätta svaret. För att vara uppriktig tror jag att problemet är att ni aldrig förstått 
vad frågan är. 

– Men det var Den Stora Frågan! Den Yttersta Frågan om Livet, Universum 
och Allting! bölade Loonquawl. 

– Jovisst, sa Djupa Tanken med en ängels tålamod, men vad är det egentligen? 
Dom båda männen överväldigades av en trögflytande, öronbedövande tystnad. Dom 

såg på datorn och därefter på varandra. 
– Ja du vet… Det är bara Allting… Allting, föreslog Phouchg med svag röst. 
– Exakt! sa Djupa Tanken. Så snart ni verkligen kan förstå er på själva frågan 

kommer ni att inse vad svaret betyder.” 

Därmed lämnar jag Den Stora Berättelsen för att istället inrikta mig på att 
diskutera olika sanningsanspråk – ett argument som på sitt sätt gör anspråk på 
sanning; det finns ingen sanning, bara anspråk av sanningar. 

Flera ontologier och epistemologier – flera små berättelser 
Den vetenskapliga konstruktionen och den Stora Berättelsen läcker! Singularis – 

en ontologi (världen är kontrollerbar) och en epistemologi (den objektiva 
enhetsvetenskapen) – möter pluralis. Med pluralis menar jag att fenomen och 
processer faktiskt gör revolt mot vår samlade vetenskapliga kunskap (Beck, 1992; 
2003; Lyotard, 1979; Law & Mol, 2002) och lämnar, om inte vetenskapen svarslös, i 
alla fall såväl frågor som svar öppna – vad är det som händer och hur skall vi göra? 
Denna förvirring försöker naturligtvis vetenskapen att skingra. Latour (1987) 
använder sig av metaforen “läckande svarta lådor” för att illustrera och 
argumentera för hur vetenskapen med hjälp av fakta och logik försöker att stänga 
lådorna – att förmedla en värld i singularis. När en svart låda stängs har fakta och 
logik blivit accepterade så till den grad att vetenskapens anspråk på sanning blir 
vedertaget. Men en svart låda är alltid möjlig att öppna igen och sanningsanspråket 
blir åter kontroversiellt och ifrågasatt. 

Som jag tidigare skrivit är uppgiften att öppna upp och kritisera sanningar av 
tradition vetenskapens men att denna utgångspunkt kan ifrågasättas (de reflexiva 
samtalens betydelse i sammanhanget). Jag ska nu närmare gå in på vad denna kritik 
består i och vad alternativen egentligen innebär. Utgångspunkten, från det 
postmodernistiska och det poststrukturalistiska lägret, är fortfarande att 
vetenskapen behöver ta hjälp av andra röster för att legitimera sig själv. 
Vetenskapens förmåga till och monopolställning att legitimera och validera sig själv 
och sina egna sanningsanspråk ställs på sin spets av Lyotard (1979). Vetenskapen
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har inte tillgång till den kraft och det språk som, enligt Lyotard (1979:23), krävs för 
att uttrycka sociala värderingar – nämligen den narrativa kunskapen: 

“Narratives, as we have seen, determine criteria of competence and/or illustrate 
how they bare to be applied. They thus define what has the right to be said and done 
in the culture in question, and since they are themselves a part of that culture, they are 
legitimated by the simple fact that they do what they do.” 

Lyotards (1979) konklusion blir därför att när vetenskapens fundament, fakta 
och logik, bygger på värderingar, t.ex. den modernistiska utgångspunkten om det 
linjära och ohämmade framsteget, leder det till att vetenskapen inte kan legitimera 
sig själv utifrån sina egna grunder! von Wright (1993:35) utrycker samma 
ståndpunkt så här: 

”Om det ligger i modernitetens idé att det inte finns några objektiva mått på 
godhet, värden, då är tron på framsteget enligt ett upplyst sätt att tänka bara en 
trosartikel. Den kan visa sig äga lika litet rationellt berättigande som den tro som 
påve eller kejsare eller någon annan premodern auktoritet en gång försökt inprägla 
hos människorna.”

Ställningstaganden för när tingens tillstånd, så som de genom fakta och logik 
framträder för vetenskapen, representerar framsteg i förhållande till andra tings 
tillstånd måste således avgöras utanför vetenskapen (von Wright, 1993). 
Alternativet är att bereda plats för en värdegrund inom vetenskapen, en linje som 
Lyotard (1979) driver och som jag här tar ställning för, men problemet är det, något 
jag tidigare skrivit, att enligt vetenskapens egen standard kan kunskap som 
innehåller en värdegrund aldrig vara vetenskaplig kunskap: 

“(...) Such knowledge, that is narrative knowledge, is no knowledge at all! Science 
undermines its own legitimisation.” (Potter, 2000:161) 

Den stora berättelsen undergräver därmed sin egen legitimitet då den 
diskvalificerar den narrativa kunskapen som kunskap. Det här leder fram till att 
Lyotard (1979) menar att vi egentligen inte har kunskap i vårt samhälle idag, 
kunskap i mening av förståelse, utan det vi har är information som är ojämnt 
fördelad i samhället. Den ojämna fördelningen av information är en utveckling som 
både Lyotard (1979) och von Wright (1986; 1993) menar tilltar i och med den 
accelererande teknikutvecklingen och kapitalismens utbredning10. Lyotard (1979) 
argumenterar också för att hela det kollektiva samhällets tilltro till det moderna 
projektet har raserats, eller som von Wright (1993) uttrycker det – den stora myten 
om framsteget. Således har vi, enligt Lyotard (1979), inträtt i ett postmodernt

                                          
10 En kritik som kan riktas mot Lyotard (1979) är; hur kommer det sig att vi går mot en postmodern era – med 

språkspel, lokalitet och narrativ kunskap – om ett av modernismens fundament, nämligen kapitalismens utbredning, 
fortsätter? (Featherstone, 1991) 
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samhälle där nuvarande teorier inte har överrensstämmelse med vad de avser att 
beskriva och förklara, dvs. den epistemologiska grunden för kunskap rycks med 
nödvändighet bort i och med att vetenskapen måste ha en värderingsgrund för att 
kunna förstå det postmoderna samhället.

Det är en kraftigt omdebatterad slutsats som Lyotard (1979) når; huruvida vi 
inträtt i det postmoderna samhället eller inte (Featherstone, 1991) och vad som 
egentligen karakteriserar ett sådant samhälle? För att ett postmodernt samhälle skall 
kunna resa sig över modernitetens ruiner kan det, om vi följer Lyotard (1979), inte 
räcka med en reducerad betydelse för vetenskapen så som vi känner den inom det 
modernistiska projektet. Det kräver vetenskapens undergång tillsammans med

moderniteten. Lyotards (1979) analys, som slutar i syntesen att den Stora 
Berättelsen är en utopi, behöver inte innebära att jag måste omfamna och välkomna 
tanken om det rådande postmoderna tillståndet. Att öppna upp för 
postmodernistiska tankegods innebär inte att vi faktiskt inträtt i något nytt där det 
gamla utplånats. Snarare vill jag fokusera på själva friktionsytan mellan modernism 
och, som jag väljer att kalla det, postmodernismen och vetenskapens roll, funktion 
och möjligheter i denna slitningens tid (jfr Bauman, 1993; 1998). En utgångspunkt 
som riktar blicken mot tvivel med den nuvarande Ordningen i moderniteten, som 
Bauman (1993:17) skriver: 

”Det är tvivlet på en sådan möjlighet som är post-modernt – ’post’ inte i 
kronologisk mening (inte i den meningen att det undanröjer och ersätter moderniteten, 
att det föds i det ögonblick då moderniteten upphör att eller försvinner, att det genom 
att vinna erkännande gör den moderna synen omöjlig) utan i den meningen att det (i 
slutsatsens eller enbart föraningens form) ger uttryck för att modernitetens långvariga 
och seriösa ansträngningar har varit missriktade, att de har gjorts under falska 
förespeglingar och förr eller senare måste fullbordiga sitt naturliga lopp.” 

Innan jag nu går vidare med att utveckla vad Lyotards (1979) postmoderna 
ståndpunkt tillför mig, skall jag kort bara redogöra kring hur jag ser på den tid vi 
lever i idag11. Som jag ser det fortgår det modernistiska projektet idag utan tecken 
på någon större avmattning och vetenskapen har på så sätt en parallell utveckling 
med moderniteten (jfr von Wright, 1993). Det vill säga vetenskapen behöver inte 
kunna legitimera sig själv eftersom de narrativa berättelserna legitimerar, grundar 
och översätter det moderna projektet och det med moderniteten tätt förknippade 
vetenskapliga paradigmet (Bauman, 1998). Det verkar dock som att det idag 
uppstår globala sidoeffekter av det moderna projektet (Beck, 2003) som riskerar att 
växa till okontrollerbara katastrofer. Exemplen kan göras många men jag nöjer mig 
med ett par: den uttalade dikotomin mellan den kristna och islamistiska världen 
som till stor del, efter elfte september, förefaller vara den mellan god och ond; den 
ökade klyftan mellan fattiga och rika; krig; befolkningsexplosion; folkomflyttning 

                                          
11 Ett tema jag återkommer till i kapitel 4 – Ekonomisering. 
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och massmigration; människans överhet och rätt att exploatera, våldta, naturen – 
utvinning av grundämnen, utsläpp, ozonhålet, växthuseffekt, surt regn, utfiskning, 
olycka i eller attentat mot kärnkraftverk. Det är här som vi verkar stå inför en 
brytpunkt; att fortsätta som förut eller förändra oss. Och om sedan denna 
brytpunkt tar riktning mot det postmoderna samhället (Lyotard, 1979); eller mot 
risksamhället (Beck, 1992; 2003); eller till ökad intensitet av det moderna projektet 
(von Wright, 1993) vet jag inte. 

Jag har inget intresse av att ta ställning till vilken typ av samhälle vi eventuellt 
närmar oss. Det är måhända en uppgift för Stora Berättare med Stora Berättelser, 
men för mig ter det sig omöjligt12. Det kanske är så att vi aldrig varit moderna och 
att den slutpunkt och brytning som ofta beskrivs därmed inte är möjlig (Latour, 
2003). Jag slutar ändå i någon slags kritisk hållning och en slags antimodernism med 
viss riktning; från frånvaro, avslöjande, dekonstruktion och förhandling till närvaro, 
konstruktion, spridning och bekräftelse (Latour, 1999b). Med andra ord verkar jag i 
vissa avseenden befinna mig närmare Actor-Network-Theory och dess 
epistemologiska utgångspunkter om samhället än postmodernismen. Dock gör jag 
anspråk på att försöka förena vissa epistemologiska ståndpunkter mellan de båda; 
allt låter inte disharmoniskt och falskt om de spelas samtidigt, vissa toner kan till 
och med ljuda riktigt vackert tillsammans. Åter till Lyotard (1979) och nu fäster jag 
blicken på analysen av språkspel13. Enkelt uttryckt uppstår den friktion som 
Lyotard för fram mellan vetenskaplig kunskap som utgår från vad som är14 och den 
narrativa kunskapen som utgår från vad som borde göras15. Det är själva 
utgångspunkten för raserandet av den Stora Berättelsen, den hela bilden av något.  

Men inte nog med att vi har olika uppfattningar och anspråk om vad bilden 
föreställer, det figurerar en mängd olika delar som inte passar ihop med varandra. 
Denna inkongruens leder fram till att: 

“The various theoretical perspectives, the informal facts we possess, the stories we 
narrate are frequently radically incommensurable with one another.” (Potter, 
2000:161-162)

Så här långt är analysen tämligen specifik och begränsad till kunskap respektive 
språkspel – hur hör de då ihop och hur ger det upphov till den Stora Berättelsens 
undergång? Ett sätt att besvara frågan är att återge en del av konflikten mellan 
Habermas (1978) och Lyotard (1979) när det gäller språk och kommunikationens 
roll i samhället. Både Lyotard (1979) och Habermas (1978) utgår från att språk och 
kommunikation är ett slags klister som sammanbinder samhället, men där slutar
                                          

12 Vilket i sig inte gör en sådan diskussion helt ofruktbar, som Latour (2003) diskuterar med Beck (2003), 
visserligen är det omöjligt att bevisa att risksamhället har uppstått, men den politiska dimensionen av Becks projekt – 
reflexiv modernisering – kanske ger upphov till förändring i sig. 

13 Engelska – language games. 
14 Till exempel dörren är öppen. 
15 Till exempel borde vi stänga dörren. 
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också likheterna. Habermas (1978) har som teoretisk utgångspunkt att konsensus 
genom kommunikation faktiskt kan uppnås eftersom spelreglerna för samtalet är 
möjliga att bestämma i förväg samt att själva målet med kommunikation är just 
konsensus. Därför har människan – och så också samhället i stort –möjlighet att 
utveckla förmågan till kritisk reflektion. Men det förutsätter, enligt Habermas 
(1978), att det moderna projektet måste få fortgå och utvecklas.

Det här innebär inte att Habermas är omedveten om modernismens baksidor. 
Tvärtom, arvet efter första generationen i Frankfurtskolan, som framhöll det 
moderna samhällets inslag av instrumentell rationalitet, är framträdande också i 
Habermas analys av samhället (Potter, 2000). Men centralt här är att Habermas 
(1978) analytiska slutpunkt att vi inte inträtt i universell koncensus på grund av att 
moderniteten ännu inte är tillräckligt utvecklad. Lyotards (1979) utgångspunkt och 
analytiska slut är det rakt motsatta. Utgångspunkten är att kunskap som sådan är 
försvunnen, den är endast en vara som köps och säljs som information i den 
kapitalistiska ekonomin, och slutet för analysen är att koncensus i kommunikation 
är omöjligt. Eller för att tala med Lyotard (1979:61): 

“(…) Consensus is only a particular state of discussion, not its end. Its end, on the 
contrary is paralogy.” (Lyotard, 1979:65-66) 

Vad återstår då när vi inte längre kan förlita oss på singularis för att förstå oss på 
friktion och pluralis, när det enda som återstår av kunskap är information, och vad i 
allt detta är det jag tar vara på? För det första tar jag med mig tvivlet om 
vetenskapens objektiva och värderingsfria förflutna och tvivlet om vetenskapens 
legitimitet som vägvisare för framtida förändringar och riktningar (jfr Beck, 2003; 
Latour, 2003; Law, 1994; von Wright, 1986; 1993). Sedan tar jag även med mig 
paralogi16 och i detta begrepp är det två aspekter jag vill fästa uppmärksamhet vid. 
Den första aspekten av paralogi är att i den friktion som ryms mellan modernism 
och postmodernism, denna aporetiska situation fylld av motsägelser och konflikter 
som Bauman (1993; 1998) så väl beskriver, är det omöjligt att vara förnuftig. Det är 
till och med så att friktionen mellan det moderna och det postmoderna leder till fel 
”i själva förnuftets väsen”. Våra handlingar – hur de än tar sig uttryck – kan inte med 
andra ord klassificeras som ”formella fel” hos oss själva (att vi bryter mot etiska och 
moraliska koder, eller mot den etablerade epistemologin eller ontologin). Denna 
paralogiska situation innebär att ”förnuftet alltså inte kan undvika sådana fel” (kursiv text 
är baserad på filosofilexikonet, 1991)17.

Den andra aspekten av paralogi ger möjligheter och utrymme för att i friktionen 
mellan modernism och postmodernism gå vid sidan av det normala, det befästa, för

                                          
16 Paralogi, kan delas upp i Para – vid sidan av något – och Logismos – slutledning (filosofilexikonet, 1991). 
17 Som i sin helhet löd: Paralogi – ”(…) inte uttryck för formella fel, utan för fel i själva förnuftets väsen. Förnuftet kan alltså 

inte undvika sådana fel (…).”
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att på så sätt kunna formulera nya frågor och nya svar18 (se också Czarniawska, 
2001). Syntesen av paralogi är att när vi försöker förstå oss på samhälleliga 
processer kan vi inte nöja oss med att identifiera stadier av konsensus och 
konkludera att något slutmål har uppnåtts. Tvärtom måste studier av samhälleliga 
processer ständigt söka det nya och okända för att kunna generera nya idéer och 
nya påståenden så att vi kan identifiera de blinda fläckarna och de krafter som ger 
upphov till dessa. En svår uppgift kan tyckas med tanke på olika områdens 
paradigmatiska tyngd och tradition men som inom mitt eget område, 
organisationsteorin, har sina förespråkare. Bland annat Czarniawska (2001) som 
argumenterar för att Lyotards postmoderna analys och paralogi inte nödvändigtvis 
behöver innebära en total förkastning av all nuvarande kunskap, snarare en 
möjlighet att utveckla och förändra några av grunderna för kunskapandet19.

Sammanfattningsvis: Den postmodernistiskt vetenskapliga ansats jag utmejslat 
bejakar den narrativa kunskapen och små berättelser. I de små och okända 
berättelserna kan vi kanske identifiera de blinda fläckar och processer som de stora 
berättarna och de stora berättelserna förbiser. Utryckt annorlunda; att generera nya 
pusselbitar som enligt alla paradigmatiska etablerade regler och normer inte passar 
in i den stora tavlan vi kallar universell kunskap20. Vad som utmynnar från min 
ingång i och behandling av postmodernism är att: 

“(...) Reality will appear even more unstable, complex, and disorderly than it does 
now.” (Flax, 1990:56-57) 

Vetenskapens kunskapande är partiell och står emot andra partiella kunskaper. 
Reflexiva dialoger, som manar till öppenhet inför komplexitet, det okända och icke-
etablerade – det vansinniga! – är en öppning mot en sådan värld i plural. På så sätt 
når vi fram till deklarationen: Den Stora Berättelsen är död, länge leve de små 
berättelserna. En deklaration som illustreras i figur 3 nedan. 

                                          
18 I Websters Third New International Dictionary ges följande betydelser för närliggande böjningar av paralogy: 

Para-lo-gia – a reasoning disorder characterized by inappropriate responses to questioning and based on underlying 
autistic or dereistic processes (as in Schizophrenia). Paralogos – unexpected and unreasonable. Pa-ral-o-gism – (1) a 
reason contrary to logical rules or formulas, (2) a fallacy of arguing from the empty concept of the ego to its 
substantiality and eternality. Pa-ral-o-gize – to draw conclusions not warranted by the premises. Dessa närliggande 
böjningar tycker jag stöder min uppfattning om vad Lyotard (1979) egentligen avser. 

19 Fast när jag avser kunskapandet i generell mening avser Czarniawska (2001) specifikt organisationsteori. 
20 Jämför diskussionen om friktion och friktionsytor i detta kapitel under rubriken; En ontologi och epistemologi 

– den stora berättelsen. 
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Figur 3. Flera små berättelser och dess reflexiva krafter lockar, men läcker! 

I figuren är riktningen, som jag har ambition att försöka följa, reflexivitetens (i 
det att fälten öppnas i pilens reflexiva riktning längst efter mindre än tecknet). En 
strävan att möta komplexitet och sätta världen i plural – många små fragmenterade 
frågor och svar. Till hjälp i denna reflexiva strävan finns begrepp såsom 
fragmentarisk, inkommensurabel, friktion, paralogi, heterogenitet, perspektivistisk 
(för att bara exemplifiera med några) och om de förra figurerna (1 och 2) hade som 
syfte att illustrera modernistisk, västerländsk och positivistisk riktning för 
kunskapandet, speglar denna figur min ambition och ansats. Det är bara det att 
denna reflexiva väg mot små berättelser också kännetecknas av en samtidig 
öppenhet som slutenhet – den läcker med andra ord.  

Är då berättelsen om de många små berättelserna att betrakta som en 
avantgardistisk, filosofiskt, provokativ och innovativ analys? Nej, hävdar jag, även 
inom fysiken – naturvetenskapens goda exempel – förekommer den här typen av 
resonemang som i vid mening kretsar kring frågorna; varför läcker Den Stora 
Berättelsen och hur gör vi för att täta den svarta lådan (inte nödvändigtvis i 
meningen att sätta världen i singular)? Med hjälp av von Wright (1986) vill jag 
åskådliggöra några tvistigheter inom fysiken som handlar om inkommensurabilitet. 
I den klassiska traditionen står förnuftighet, jämförbarhet, begriplighet och 
matematisk exakthet i första rum, men fysiken har stött på problem som hotar att 
krossa hela det vetenskapliga trosfundamentet. Ta till exempel frågan om ljuset. Är 
det svängningar i ett medium eller småpartiklar som färdas framåt i skurar? Det 
finns teorier som stöder båda antagandena. Det intressanta här är inte de enskilda

Fenomen

Samtidig öppenhet 

som slutenhet

Plural
Fragmentarisk

Inkommensurabel
Friktion
Paralogi
Paradox

Heterogenitet
PerspektivistiskReflexiva krafter

Reduktionistiska krafter

Precision

Komplexitet

Fenomen

Samtidig öppenhet 

som slutenhet

Plural
Fragmentarisk

Inkommensurabel
Friktion
Paralogi
Paradox

Heterogenitet
PerspektivistiskReflexiva krafter

Reduktionistiska krafter

Precision

Komplexitet

29



förklaringarna utan problematiken kring att kunna sammanföra dessa. Den 
klassiska traditionen, med utgångspunkt i logiken, utgår från att system som har 
inneboende motsägelser drabbas av katastrof och går under. Duns Scotus lag å 
andra sidan gör, enligt von Wright (1986), gällande att från en motsägelse kan vilket 
påstående som helst härledas. Om ljuset består av både svängningar och skurar av 
partiklar måste Duns Scotus' lag accepteras som möjlig. Detta går således stick i 
stäv med den klassiska logikens antagande om inneboende motsägelser i system. 
Utifrån detta paralogiska tillstånd utvecklade Nils Bohr tanken om 
komplementaritet, dvs. att modeller kan utesluta men ändå komplettera varandra 
och att de båda tillsammans kan ge en fullständigare bild av fysiska skeenden i 
naturen. Bohrs tolkning, menar von Wright (1986), är att en teoris förmåga att 
förklara mikroskeendens alla aspekter inte kan upprätthållas.  

En annan paralogisk situation, som von Wright (1986) gör oss uppmärksamma 
på, är Heisenbergs osäkerhetsrelation. Den visar att det är omöjligt att i experiment 
bestämma både hastighet och läget hos en elektron vid en viss given tidpunkt. 
Anledningen är att själva observationen påverkar de studerade storheterna och att 
ju större noggrannhet som en av storheterna bestäms till – exempelvis hastighet – 
påverkas den andra – exempelvis läget. Det finns två tolkningar av detta. Antingen: 

”(…) Är det bara en fråga om en gräns för våra möjligheter att veta, var en 
mikrokropp befinner sig och hur snabbt den förflyttar sig – eller är det så, att 
elektronen själv faktiskt inte har en bestämd plats och hastighet? (Man brukar 
omtala de två möjligheterna som en ’epistemisk’ respektive ’ontisk’ tolkning av 
saken.)” (von Wright, 1986:95) 

Uppenbarligen, menar von Wright (1986), måste fysikerna på något sätt göra sig 
kvitt gamla ortodoxa föreställningar om naturens beskaffenhet och vårt sätt att 
studera den, och i och med detta måste föreställningen om naturens kausalitet, 
skillnad mellan subjekt och objekt, krav på förnuftighet, jämförbarhet och 
begriplighet överges. von Wright (1986) skriver vidare att välrenommerade forskare 
inom fysiken börjat bli mer fantasirika för att kunna lösa dessa till synes 
inkommensurabla teorier och att de: 

”(…) Tycker sig se likheter mellan å ena sidan: spirande holistiska metodologier 
och övergivandet av den reifierade naturuppfattningens skarpa åtskillnad mellan 
subjekt och objekt, samt å andra sidan: i gamla högkulturers myter och religioner 
inbyggda föreställningar om ett medvetande i naturen och om icke-deterministiska och 
icke- mekanistiska samband mellan länkarna i det, som på engelska kallas The 
Great Chain of Being.” (von Wright, 1986:99) 

Det är frestande att tänka sig att tid, plats och avstånd i universum styrs av ett 
naturligt medvetande som för oss kan te sig fullständigt obegripligt. Det kanske är 
den Oändliga Osannolikhetsdriften som styr och donar i universum.
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Del tre ur Douglas Adams Liftarens Guide till Galaxen (1993:514). 
Plats – en rymdfarkost någonstans i rymden. 
Resemål – Okänd, men där någon eller något (som visar sig vara högsta 

domstolen på någon planet) kan svara på vad Den Yttersta Frågan om Livet, 
Universum och Allting, egentligen avser, eftersom svaret ter sig rätt mystiskt – 42. 

Huvudaktörer – Rymdresenären Arthur Dent och Skeppsdatorn Hjärtat av Guld. 

” – Tänk på ett tal, sa skeppsdatorn, vilket tal som helst.  
Arthur gav datorn [telefon] numret till King's Cross Järnvägstations 

Upplysningscentral [London – planeten jorden], för han tänkte att någon gång skall 
väl det numret kunna åstadkomma någonting.

Datorn skickade numret vidare till den nyrestaurerade Oändliga 
Osannolikhetsdriften. Enligt relativitetsteorin bestämmer materien hur rymden 
kröker sig, och rymden bestämmer hur materien rör sig.  

Hjärtat av guld [skeppsdatorn] sa åt rymden att knyckla till sig ordentligt, och 
parkerade snyggt utanför stålmurarna vid Argabuthons Högsta Domstol.” 

Det kanske är så att Livet, Universum och Allting inte alls fungerar så som vi 
faktiskt försöker förstå det hela, dvs. inte ett slutet deterministiskt system utan en 
öppet kaotiskt kakofoni av rörelsemönster och destinationer utan förutbestämda 
mål! Låter det här som ren science fiction, betänk att Stephen Hawking har funnit 
att även svarta hål avdunstar strålning – tvärt emot vad vi tidigare trott – och att 
Hawkingstrålning givit upphov till den holografiska principen. Den holografiska 
principen är en idé att all information i tredimensionella system – universum 
inkluderat – kan lagras på en tvådimensionell yta, precis som en bioskärm. Helt 
plötsligt ter sig den Oändliga Osannolikhetsdriften kanske inte så osannolik, eller 
som en fysiker citerad i Dagens Nyheter utbrister: 

”Det är döhäftigt! Det skulle innebära att världen inte finns, att det bara handlar 
om informationskanaler och relationer mellan händelser” (Dagens Nyheter, 2003, 17 
augusti, vetenskap, sid. 10). 

Vem vet, detta kanske innebär att om vi bara förstår vad Hawkingstrålning är 
kanske vi kan resa vart vi vill i universum. Vi behöver bara zappa mellan olika 
informationskanaler.  

Avslutningsvis lämnar jag Livet, Universum och Allting för att återgå till de mer 
– i det här sammanhanget! – vardagliga och konkreta sociala processerna med 
konstaterandet att något av mina tvivel gällande vetenskap och sanning även verkar 
ha bäring och aktualitet vid fysikernas lägerplats. Hela det ramverk som jag hittills 
målat upp verkar vara en riktig idyllisk tillvaro för den kreativa obundne 
människan. En enorm potential för individers handlingsfrihet verkar rymmas inom 
den reflexiva dialogen, men som jag ska försöka berätta är Lyotards (1979) 
språklekar aldrig neutrala. De innehåller alltid maktprocesser som rubbar balansen i  
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språkspelet. I nästa avsnitt kommer jag att närmare beskriva maktprocesser och i 
vilken grad individer verkligen har möjlighet att vara kreativa och obundna. 

Mänsklig fallenhet och diskurser som ramverk för pluralis 
Jag har hittills gått från händelsekedjan singularis – Den Stora Berättelsen – och 

argumenterat för att denna inte är möjlig, vi hamnar i pluralis. Sedan har jag fört 
fram att reflexiv öppenhet krävs såväl i slutet av händelsekedjan som i början av 
denna, dvs. pluralis-singularis-pluralis. Nu skall jag fortsätta att reflektera över 
händelsekedjan singularis-pluralis respektive pluralis-singularis-pluralis. I sakens 
natur ligger att vi människor, enskilt och i grupp, kan hantera pluralism till en viss 
gräns men att i slutändan är det singularis som vi föreställer oss vara det rätta. I och 
med sanning och svar – singularis – ter sig tillvaron lugn och stabil, det dras vi 
människor onekligen till, fast i slutändan blir utfallet pluralis. Denna samtida 
friktion mellan öppenhet och slutenhet, mellan singular och plural, är närvarande 
vid livets alla tillfällen. Forskarsamhällets uppgift kan då vara att studera 
processerna kring singularis och pluralis. Vi måste försöka utveckla förståelse, även 
om vi blott kan förstå väldigt lite, för hur viktigt och centralt det är att bejaka 
reflexiva dialoger för förståelsen av samhälleliga processer. En absolut förutsättning 
för detta är att vi inte a priori definierar världen som objektiv och kontrollerbar 
utan att vi redan från början måste införa fler berättelser och förståelsegrunder – 
dvs. händelsekedjan pluralis-singularis-pluralis. Det vill säga att våga bejaka 
möjligheten att det faktiskt kanske är omöjligt att ställa Den Enda Frågan och 
uppnå Det Enda Stora Svaret och att sådana försök faktiskt kan få allvarliga 
konsekvenser för människans utveckling. Det är ohyggligt komplext att ställa frågor 
överhuvudtaget och de svar som utmynnar är antingen ohyggligt komplexa, eller till 
synes självklara men ändå bortom vår fattningsförmåga. Genom att använda 
Liftarens Guide till Galaxen en sista gång kanske jag kan bringa lite ljus kring vad 
jag menar. 

Del fyra ur Douglas Adams Liftarens Guide till Galaxen (1993:518-519). 
Plats – en rymdfarkost någonstans i rymden. 
Resemål – för tillfället okänt. 
Huvudaktörer – rymdresenären Arthur Dent och Prak, vittne i rättegång som lovat 

säga Sanningen, hela Sanningen och ingenting annat än Sanningen om Den Yttersta 
Frågan om Livet, Universum och Allting. 

”– Du ville fråga om någonting, sa Prak med svag röst. Han hostade. 
Hostan fick Arthur att stelna till, men den mattades och försvann. 
– Hur vet du det? frågade han. 
Prak ryckte lite på axlarna.
– Det är ju sant, sa han enkelt.
Arthur nickade  
– Det stämmer, sa han till sist, och hans röst lät spänd. Jag hade en fråga. Eller 

rättare sagt, jag hade ett svar. Jag skulle vilja veta vilken Frågan är.
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Prak nickade instämmande, och Arthur kände sig en aning lugnare. 
– Jo, alltså… det är en lång historia, sa han, men den Fråga jag vill ha svar på 

är den Yttersta Frågan om Livet, Universum och Allting. Det enda vi vet om den är 
att svaret är fyrtitvå, och det känns lite otillräckligt. 

Prak nickade igen.
– Fyrtitvå, sa han. Jo det stämmer. 
Han blev tyst ett ögonblick. Tankar och minnen rörde sig över hans ansikte som 

molnskuggor över ett landskap.
– Jag är rädd, sa han till slut, att Frågan och Svaret utesluter varandra. Vet man 

det ena kan man logiskt sett inte veta det andra. Det är otänkbart att veta både 
Frågan och Svaret om samma universum.

Han gjorde en ny paus. Besvikelsen promenerade långsamt över Arthurs ansikte 
och satte sig tungt på sitt vanliga ställe. 

– Men om, sa han och man såg hur han arbetade med en svår tanke, om det 
lyckades någon att få veta, skulle antagligen Frågan och Svaret ta ut varann och 
upplösas, och även universum skulle upplösas för att därefter ersättas med någonting 
annat, ännu mer egendomligt och oförklarligt. Det är möjligt att så redan har skett, 
tillade han med ett blekt leende, men det råder en viss Osäkerhet om den saken.” 

Genom att vi öppnar upp och ifrågasätter den epistemologiska statusen och 
tillåter pluralism i forskningsfrågan, i ansatsen, i teorin, i empirin, i analysen, i 
slutsatserna osv., kan olika röster tillåtas att höras, eller som Czarniawska (2001:17) 
skriver:

”Although the author speaks but one voice, the text can encompass a variety of 
dialects in the field: different voices, different accents, different stances.”  

Dock konkurrerar olika röster om människans singulariska gunst. I min text dras 
jag ovillkorligen från pluralis mot singularis – konsensus i början såväl som i slutet 
av studien. Ett sätt att motverka den singulariska gunsten är att försöka att 
reflektera över ingångar i och utgångar av studien, dvs. händelsekedjan pluralis-
singularis-pluralis. Med andra ord bejaka det som diskussionen om paralogi och 
fysikens dilemman illustrerat; att utfallet ändå till slut blir plural eftersom alternativa 
röster lurar för att upptäcka och påtala nya blinda fläckar och alternativa 
förklaringar (Lyotard, 1979). Därför väljer jag att försöka medvetandegöra min 
singulariska gunst med hjälp av reflexivitet och små berättelser. Vad händer då med 
studien om pluralis-singularis-pluralis bejakas och vad kan utmynna ur studien om 
jag inte ens försöker förmedla mätbarhet, jämförbarhet och begriplighet i sedvanlig 
samhällsvetenskaplig mening? Det jag riskerar att ge upp vinner jag i annat. Som jag 
tidigare skrivit tror jag det fruktsamma i att bejaka pluralis-singularis-pluralis ligger i 
möjligheten att upptäcka blinda fläckar, dvs. generera nya ingångar (nya frågor) och 
utgångar (reflexiva tankegångar) i sociala processer. Men jag ser också en möjlighet 
till att utveckla min reflexiva förmåga under arbetsprocessen för att på så sätt 
utveckla min forskaridentitet. 

33



Som uttalats redan i första kapitlet har jag förhoppning om att min text får ett 
reflexivt mottagande, dvs. att det kommer till stånd reflexiva samtal såväl inom 
akademi som mellan akademi och praktik och förhoppningsvis får jag delta i 
samtalen! Reflexiva samtal kan uppstå oavsett vilken respons studien får. Det värsta 
scenariot är att studien mottas med total tystnad och att hela arbetet blir en 
skrivbordsprodukt – eller rättare sagt: En dammsamlare runt om i landets 
universitetsbibliotek. En annan hemsk respons är att jag tas emot som en obegriplig 
filantrop, alternativt en obotligt abstrakt romantiker, och att studien därför 
betraktas som trevlig men som så naiv att det inte är någonting att väsnas om. Med 
andra ord att den tas emot som helt tandlös och ofarlig vilket i sig kan ge upphov 
till den totala tystnaden jag beskrev ovan. Hellre då att studien tas emot med 
skepticism – vad visar den här studien, ingenting; ingen möjlighet till verifiering, 
falsifiering och generalisering; ingenting! Ett sådant mottagande behöver inte vara 
negativt förutsatt att diskussionen antar formen av en reflexivdialog där 
samtalspartnerna försöker förstå varandras argumentation. En vetenskaplig kritisk 
granskning där den reflexiva dialogen bygger på ömsesidig respekt, empati och 
tolerans! Möjligheten till att utvecklas reflexivt som forskare samt att få till stånd 
reflexiva samtal över vad jag gjort är en förhoppning som jag starkt hyser.  

Förutsatt att vi accepterar reflexiva ingångar som en framkomlig väg för 
forskning menar Alvesson (2003) att reflexivitet, som centreras kring forskarens 
erfarenheter och utveckling eller kring hur forskarens jag påverkar 
forskningsprocessens olika skeenden, riskerar leda till att forskaren tvättar ren sin  

egen position, sina egna föreställningar och intressen. En process där reflexivitet 
blir lika med sanering och som därmed riskerar ge sken av den objektiva och 
värderingsfria forskaren som lyckats hålla subjektiviteten i schack. Alvesson 
(2003:25) föreslår istället att reflexivitet kan innebära: 

”(…) Conscious and consistent efforts to view the subject matter from different 
angles and avoid or strongly a priori privilege a single, favored angle and vocabulary. 
(…) This means challenging the initial interpretations and the researcher confronting 
himself or herself and possibly the reader with alternative views; these views may 
facilitate arriving at the ‘strongest’ or most interesting interpretation and/or producing 
alternative ones, in which the study may offer more than one type of result.” 

Alvesson (2003) driver inte det epistemologiska tvivlet kring vetenskapens 
förmåga till att uppnå kunskap lika långt som jag. Jag uppfattar att Alvesson (2003) 
betonar den individuelle forskarens förmåga att reflexivt behandla sina egna 
ingångar och utgångar (i Alvesson, 2003, ligger den reflexiva förmågan i att utsätta 
sin egen empiri för många och heterogena analysmetoder). Det är en del av vad jag 
också avser med reflexivitet, fast jag går längre då jag för fram att det reflexiva 
ansvaret aldrig kan bäras upp av enskilda individer – det krävs ett kollektiv som 
översätter och öppnar upp för reflexiva dialoger (och ett heterogent materiellt 
sådant, men mer om detta senare). Men den specifika individuella betydelsen
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öppnar upp viktiga aspekter, de möjligheter, svårigheter och utmaningar som 
reflexiva anspråk för med sig, nämligen att bejaka och reflektera över paradoxer, 
anomalier, friktion, friktionsytor och inkommensurabilitet. Men jag tvivlar på min 
reflexiva förmåga (även om individuell reflexivitet per definition alltid är otillräcklig 
så är den en nödvändig förutsättning för reflexiva samtal); vågar jag verkligen 
bejaka paradoxer och anomalier i mitt vetenskapliga försök att studera samhälleliga 
fenomen och processer? Kan det inte förhålla sig precis tvärtom? Att mitt tvivel på 
normalvetenskapen utifrån de drivna epistemologiska ståndpunkterna och de 
vetenskapliga referenserna gör att jag till slut ändå följer den reduktionistiska vägen 
och drivs mot singularis (även om ”öppna upp” alltid behöver ”sluta till”, det är så 
att säga en förutsättning för oss människor när vi försöker nå kunskap). Men om 
mina reflexiva ambitioner leder till den normalvetenskapliga sanering som Alvesson 
(2003) varnar för återstår att se. Men som sagt, allting hänger inte på skribenten 
heller för den delen. Hur du, dyrbare läsare, tolkar mig är också avgörande för hur 
min ambition ter sig!

Varför driver jag då argumentationen att händelsekedjan pluralis-singularis-
pluralis är bättre än händelsekedjan singularis-pluralis? Givet att det som vi 
förhåller oss till tillåts innehålla alternativa röster, att epistemologin inte är a priori 
bestämd samt att utgången av arbetet bejakar inkongruens och möjligheter för olika 
tolkningar kan vi människor kanske lära oss att det är viktigt att förstå och 
reflektera över olika händelseförlopp. Då kanske vi människor slutar dölja vår 
förvåning när ekonomin skenar och naturkatastrofer inträffar och sorterar det som 
extraordinära händelser i det rationella tankekontot! Men kom ihåg att i principiell 
mening är utgångspunkten fortfarande densamma; vi kan inte ändra våra 
förhållningssätt till att helt omfamna pluralism. Vi dras mot singularis i alla fall. 
Men om vi kan ändra vårt förhållningssätt något inför de skeenden och processer 
som ständigt fortgår kan vi kanske glida över till en mer reflexiv och förstående 
livsåskådning. Därmed kan vi kanske öppna upp rådande och normerande 
världsbilder och reflektera över modernismens påverkan på såväl vetenskapliga 
ideal som vår vardagliga praktik.

Så här långt har jag beskrivit restriktioner i pluralis – att färdas längst vägar av 
komplexitet – som en konsekvens av naturliga mänskliga drivkrafter och brist på 
reflexiva öppningar – individuella som kollektiva – i vetenskapen. Men givet att 
händelsekedjan pluralis-singularis-pluralis regerar, oavsett om det handlar om min 
forskarroll, min vardag, eller om det handlar om någon annan människa i någon 
annan vardag, kommer vi ändå att införa restriktioner i pluralis, dvs. införa 
singularis i pluralis. Även den mest kreative och obundna människan begränsas och 
socialiseras av andra samhälleliga ramverk än de vetenskapliga – normer, regler, 
aktiviteter osv. Ingen som lever i ett modernistiskt samhälle kan helt bryta sig fri 
från den och helt skifta ontologi och epistemologi, all sådan tro är naiv!
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Det mänskliga handlingsutrymmet begränsas för att prata med Foucault av det 
rådande epistemet. Episteme är perioder i historien organiserade och uttryckta 
genom världsåskådning och diskurser som t.ex. upplysningstiden och romantiken 
(Danaher m.fl., 2000). Diskursbegreppet är ett av Foucaults mest kända och 
använda begrepp, men vad avses med diskurs? Diskurs, i Foucaults tappning, 
hänvisar till språk associerade med institutioner omfattande institutionens 
värderingar (Danaher m.fl., 2000; Hansen, 2000; Liedman, 1998; Potter, 2000). 
Enligt Danaher m.fl., (2000) är Foucaults utgångspunkt den att individer är 
disciplinerade subjekt som för att göra välden begriplig måste förhålla sig till de 
språkliga strukturer som omger oss – uttryckt genom institutioner, normer, 
värderingar, moral osv. Det går således att göra en mycket deterministisk tolkning 
av Foucault, dvs. att individer har mycket begränsat handlingsutrymme (Potter, 
2000). Men det går att läsa och tolka Foucaults diskursanalys som långt mycket 
mindre deterministisk. En postmodern läsning och tolkning av Foucault ger för 
handen att han inte gör anspråk på att nå sanningen om samhället (Potter, 2000). 
Snarare framhäver Foucault att det enbart är möjligt att föra fram olika perspektiv 
(Beronius, 1991) och att avsikten med samhällsanalysen är att avslöja destruktiva 
hegemonier (Hansen, 2000). 

Utgångspunkten är att varken individer eller grupper av individer kan äga makt 
(jfr Callon & Latour, 1981, Latour, 1986). Makt ses istället som något som 
cirkulerar mellan olika individer, grupper och delar av samhället. Liedman 
(1998:153) skriver att makt för Foucault inte är något konkret företeelse som lätt 
kan utpekas eller avslöjas: 

”Makten finns överallt som luften vi andas. Den skapar alltid sitt motstånd, men 
detta motstånd är självt präglat av den makt som motarbetas. Motståndet finns alltså 
inte utanför makten.” 

Vidare är makt inte enbart negativt för Foucault, tvärtom kan makt vara en 
synnerligen produktiv primus motor för samhället (Danaher m.fl., 2000). Makt är 
något som alltid är närvarande och oavsett om vi omkullkastar den nuvarande 
maktapparaten ersätts den alltid med en ny. Viktigt för Foucault, åter igen, som 
Liedman (1998:153) skriver, är att ”(…) förhindra att den [makten] stelnar på ett 
omänskligt sätt”. Det är just genom maktens centrala roll och specifika karaktär som 
jag kan närma mig såväl Lyotard som Foucault utan att föregripa och vantolka 
dessa båda. För genom att följa den lingvistiska riktningen hos de båda och betona 
språkets betydelse för våra beskrivningar av verkligheten – maktrelationer är alltid 
inneslutna i vårt språk – kan jag genom Lyotards ”language games” (Lyotard, 1979) 
och Foucaults ”language in action” (Danaher m.fl., 2000) studera den diskursiva 
praktiken.

Men åter till de diskursiva ramverken för pluralis, och åter till Foucault. 
Diskursens centrala komponent är språket, men uttalanden som gör anspråk på
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sanning måste betraktas i förhållande till andra diskursiva uttalanden, dvs. de utgör 
nätverk av diskursiva formationer (Hansen, 2000). Språket talar så att säga genom 
oss och strukturerar hur vi agerar och föreställer oss. Vi är inte heller medvetna om 
alla diskurser och diskursiva formationer som omger och strukturerar oss vilket 
leder till att mycket av det vi gör är oreflekterat och av vana. Trots det är 
utgångspunkten att de diskursiva formationerna inte kan begränsa 
handlingsfriheten. Law (1994) argumenterar kraftfullt för att läsningen och 
förståelsen av Foucault och dennes diskursbegrepp lätt blir vilseledande. Foucault, 
menar Law (1994), kan inte läsas som att diskurser är totalt determinerande, 
diskurser finns aldrig bara där, de har en uppkomst och de har också ett fall. Men 
diskursers uppgång och fall kanske är en olycklig formulering med tanke på att 
början och slut i processer aldrig är uppenbara och tydliga. Jag vill påminna om att 
makt, som det definieras här, cirkulerar och därför är det bättre att utgå från att 
diskurser är av olika längd – vi kan tänka oss som omloppsbanor – och att 
diskurser följaktligen kan växa och krympa, förstärkas och försvagas, beroende på 
hur utbredd översättningen är. 

Jag tänker fortsätta ansträngningen med att försöka förtydliga föreningen mellan 
postmodernism (Lyotard) och poststrukturalism (Foucault) genom att ta hjälp av 
John Law. Law (1994) betonar i likhet med Lyotard (1979) att det sätt som 
vetenskapen och det modernistiska samhället försöker att ordna världen – i 
singularis; en enhetlig fråga och ett enhetligt svar – är omöjligt i en värld som är 
pluralistisk och fylld av komplexitet och att ett pluralistiskt sätt att ordna världen – 
längst vägen av komplexitet – bär drag av Lyotards (1979) små heterogena 
berättelser. Law (1994:21) sammanför det pluralistiska sättet att ordna världen med 
Foucaults diskursbegrepp:

”In short, as I have hinted, in many ways they [modes of ordering] are like Michel 
Foucault’s discourses: they are forms of strategic arranging that are intentional but do 
not necessarily have a subject. (…) And they are, as I suggested, modes of self-
reflexivity too.” 

Uttryckt genom Law (1994) kantas våra försök att Ordna världen – sätta den i 
singular – av dialoger och diskurser som är uppbyggda efter pragmatiska regler och 
som är heterogena till sin karaktär. Singular är därför alltid ett tillfälligt stadium i 
konversationen för plural, komplexitet och paralogi rubbar balansen. Med andra 
ord slutet på dialogen är alltid blinda fläckar, inkongruens och motsägelser. På detta 
vis förenas den postmodernistiska och poststrukturalistiska analysen21. Med hjälp av 
Law (1994) kan jag också förena språklekar och diskursers betydelse för mänsklig 
interaktion och samvaro med ANT, som gör starkt intåg i texten i kapitel 3 och 4.

                                          
21 Det här är inte så dramatiskt som det kanske låter. Poststrukturalistiska ansatser likställs med postmoderna 

ansatser i den nordamerikanska traditionen (Potter, 2000). I Europa däremot brukar poststrukturalism och 
postmodernism separeras och differentieras, vilket gör att jag vill försöka nyansera och argumentera för varför jag 
sammanför Lyotard och Foucault. 
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För närvarande ska jag bara konstatera att det framstår som möjligt att med hjälp av 
makt sammanföra Lyotards (1979) språklekar, Foucaults diskurser med ANT. För 
det andra är det möjligt att utöka analysen av samhälleliga processer, så som den 
har utvecklats här med utgångspunkt från Lyotard (1979) och Foucault, med vad 
Law (1994) kallar heterogen materiallitet. För Law (1994) består samhälleliga 
processer inte bara av olika sätt att tala om världen eftersom språkliga processer är 
inbäddade i ett nätverk med olika heterogena material (människor och ting). Denna 
utgångspunkt, hävdar Law (1994), finns också hos Foucault, men den vanliga, och 
missvisande, läsningen av Foucault missar detta. Med andra ord icke-mänskliga 
aktörer är också inblandade i de diskursiva språkspelen, men, som jag tidigare 
argumenterat, icke-mänskliga aktörer kan aldrig ha samma status som mänskliga 
aktörer. Istället utvecklar jag, med kraft i kapitel 4 och 6, en epistemologi vari såväl 
människor som ting delar samma utrymme och deltar i samma värld

(en utgångspunkt som även delar av ANT och specifikt ”ANT och efter” delar, 
till exempel Callon, 1998a; Callon & Law, 1997; Law, 1994; 1999; Law och Mol, 
2002). 

För sista gången i det här kapitlet avser jag att illustrera reduktionens väg, kantad 
av precision och singular, och reflexivitetens väg, kantad av komplexitet och plural 
(se figur 4 nedan). Vad vi redan vet så här långt, men som för första gången 
illustreras tillsammans, är att oavsett riktning råder en samtidig öppenhet och 
slutenhet – båda berättelserna läcker. Fast läckaget är inte av samma karaktär då 
orsakerna är varandras motsatser. Läckaget längst reduktionens väg uppstår när 
plural och komplexitet rymmer från precision och singular – att sluta till är att 
öppna upp. Läckaget längst reflexivitetens väg, å andra sidan, uppstår när precision 
och singular slår sitt grepp runt plural och komplexitet – att öppna upp är att sluta 
till. Men detta är inte tillräckligt för att fånga och illustrera kunskapandets tillstånd. 
Syntesen är att alldeles oavsett riktning – mot reduktion eller mot reflexivitet – 
råder inte enbart en samtidig öppenhet som slutenhet; slutet är alltid paralogi. Med 
andra ord; paralogi är kunskapandets ständiga följeslagare, alldeles oavsett ontologi, 
epistemologi, singularis, pluralis eller stora eller små berättelser. 

38



Figur 4. Paralogi råder oavsett kunskapandets riktning men den modesta vetenskapen strävar i 
riktning mot ökad komplexitet. 

Men frågan som nu tornar upp sig är varför jag väljer den modesta vetenskapens 
väg – längst komplexitet, med dess krav på reflexivitet. Helt enkelt för att fånga och 
illustrera det som inte Den Stora Berättelsen lägger märke till. Nu är det dags att 
introducera Law (1994) lite närmare och specifikt dennes argumentation för och 
innehåll i en modest vetenskap. En modest vetenskap försöker bryta sig fri från 
vetenskapens enda Ordning och hegemoniska anspråk på kunskap och bringa in 
pluralis22 – ordningar – för vår förståelse av vår värld. En modest vetenskap väljer 
komplexitetens väg för att försöka gå vid sidan av det normala för att på så sätt 
kunna fånga och illustrera det som inte passar in – Det Andra (Bauman, 1993; 
1998); det som är fragmentariskt, inkommensurabelt, i friktion, lokalt, paradoxalt, 
heterogent och perspektivistiskt med mera (ordfaunan är i plural). Utgångspunkten 
kan uttryckas så enkelt som att det behövs komplexitet för att kunna fånga och 
illustrera komplexitet (Law, 1994; Law, 2003; Law & Mol, 2002).  

I kapitlet har en väldig flora av begrepp använts för att försöka reflektera kring 
stora och små berättelser, händelsekedjor (singularis-pluralis-singularis och pluralis-
singularis-pluralis), epistemologi och ontologi. Ibland är dessa knippen ord i 
harmoni, ibland i disharmoni med varandra. Enskilda ord kan verka precisa för att 
sedan gå vid sidan av sig själv. En mångfald av ord framträder för att fånga

                                          
22 Pluralis för Law (1994) har blivit komplexitet i Law & Mol (2002). 
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någonting rörligt och mångtydigt (andra ord) vilket i sin tur konstruerar de förra! 
Som Alvesson (2003) för fram; reflexivitet kan innebära att frångå en singularisk 
ordfauna, där ord är sorterade och inrättade i vissa bestämda betydelser, till 
pluralistiska och mångtydiga knippen av ord för att på så sätt gå vid sidan av det 
vanliga, det etablerade (jfr Liedman, 2001). Någonting som också ANT och särskilt 
då dess ”och efter” uttryckt (Callon, 1999; Latour, 1999a; Law, 1999; Mol, 1999). 
Det här är en central viljeriktning för denna studies ansats. 

Slutligen, låt mig påminna om att sanningsanspråk, mening, världsåskådning, dvs. 
i någon mening längre och kortare diskurser, alltid är föremål för omdefiniering 
och förändring, slutligen uppgång och fall. Av detta följer att i förståelsen för 
rådande tings flyktighet är makt, kunskap och sanningsanspråk centrala 
beståndsdelar för vår förståelse för hur sociala processer utvecklas. Hansen 
(2000:26) skriver: 

“(...) Given the view of the meaning as socially constructed, it follows that meaning 
is possible to subvert through hegemonic practice, which, if successful, produces a new 
set of partially fixed meanings and new ways of making sense of reality.” 

Foucaults diskursbegrepp skall således förstås som ett strukturerat språkspel, 
dvs. individer agerar i nätverk där makt, olika material och olika sanningsanspråk

cirkulerar, enrollerar och disciplinerar (jfr Law, 1994). Den lokala kontexten med 
nätverk av diskursiva formationer är en arena där individer deltar i språkspel, 
föreställningar och handlanden, i relation till andra individers föreställningar och 
handlanden, vilket möjliggör ett otaligt panorama av möjligheter för individer att 
agera (Law, 1994; Lyotard, 1979). Men, även om handlingsutrymmet på den lokala 
nivån är stort står den aldrig fri från diskurser. 
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Om konkurrens och vetenskapliga texter 

Nationalekonomins ontologiska och epistemologiska utgångspunkter 
I kapitel 1 introducerades en studie som gör anspråk på att fånga översättning av 

konkurrens där det framgår att det är aktörernas föreställningar om konkurrensens 
natur, effekter, innehåll och drivkrafter som är avgörande för att kunna förstå 
konkurrens som en process. Men i och med att begreppet översättning används 
innebär det att något måste översättas. Inledningsvis i detta avsnitt avser jag att 
beskriva en utgångspunkt för översättningen – den neoklassiska perfekta 
marknaden1. Den nationalekonomiska pristeorin kring konkurrens är den 
dominerande disciplinen när det gäller marknader och konkurrens och de 
neoklassiska modellerna om konkurrens utgör hjärtat i konkurrensparadigmet. 
Inom den nationalekonomiska disciplinen har inomparadigmatiska (Kuhn, 1970) 
kamper ägt rum2, men den forskning som baserats på andra utgångspunkter än det 
neoklassiska synsättet har hittills inte hävdat sig särskilt väl och forskning om 
konkurrens har i stor utsträckning baserats på den neoklassiska uppdelningen i 
olika marknadsstrukturer från monopol till fullständig konkurrens (Syll, 1999). När 
avvikelser från den neoklassiska marknaden studeras görs det med den perfekta 
konkurrensen som utgångspunkt. Modellerna modifieras visserligen men de stränga 
villkoren och dess implikationer för mänskliga föreställningar och handlingar är lika 
solida. Dock kan de strukturella förutsättningarna för marknaden modifieras men 
då görs det nästan enbart genom att modifiera ett villkor i taget när modellerna 
testas (neoklassiska utgångspunkter ryms även inom andra discipliners ekonomiska 
teorier, resonemang och utgångspunkter, exempelvis företagsekonomi, ekonomisk 
historia och juridik).

Utgångspunkten för den neoklassiska pristeorin är att marknader tenderar att 
befinna sig i jämvikt och om inte så återfås detta tillstånd snabbt. Antagandet är att 
normala störningar i ekonomin, som exempelvis utbuds- och efterfrågechocker, 
snabbt återställs antingen i det föregående jämviktsläget eller i ett nytt jämviktsläge 
(Axelsson m.fl., 1988; Begg m.fl., 1994). Detta antagande gäller oavsett om det är 
en industriell sektor eller alla industriella sektorer i ett land, världsdel eller hela den 
globala ekonomin som avses. Om antagandet skall hålla är en nödvändig
                                          

1 Den teoretiska marknaden som kännetecknas av perfekt konkurrens har i texten olika benämningar, t.ex. 
pristeori, neoklassisk marknad, neoklassisk pristeori, fullständig konkurrens. 

2 En betydelsefull sådan inomparadigmatisk kamp var debatten mellan Keynes och Hayek under 1930-talet, där 
Keynes avgick som segrare. Keynes hävdade att en fri marknadsekonomi, med jämvikt både på penning- och 
varumarknaden, inte kan garantera full sysselsättning och stabil tillväxt utan att den fria marknaden leder till 
överproduktion och därmed arbetslöshet. Staten måste därför aktivt styra ekonomin genom finanspolitiska åtgärder 
(skatter och offentliga utgifter) som påverkar den totala effektiva efterfrågan och därmed kan full sysselsättning och 
stabila priser bevaras. Hayek hävdade att det är monetära faktorer som skapar konjunktursvängningar medan reala 
faktorer (överproduktion) är dess verkan. De monetära störningarna av ekonomin, menar Hayek, skapas av 
statsmakternas felaktiga penningpolitik. Världsekonomins dåvarande tillstånd medförde att Keynes teori blev den 
accepterade och därmed den dominerande trosskriften under åtskilliga årtionden. Hayek och hans idéer 
återupprättades dock efter lite drygt ett halvt sekel senare då världsekonomin faktiskt uppvisade tillstånd som Hayek 
påtalade, nämligen hög inflation samtidigt som hög arbetslöshet (Stein, 1985). 
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förutsättning att marknader och ekonomiska transaktioner kännetecknas av 
ekonomiskt rationella beslut och handlingar. Ekonomisk rationalitet är grundvalen i 
marknadsbeskrivningarna och olika beskrivningar möjliggör olika grad av 
rationalitet. Den neoklassiska marknaden med fullständig konkurrens utgör även 
här referenspunkten för marknader som kännetecknas av andra tillstånd – 
exempelvis, duopol, oligopol, hyperkonkurrens, monopolistisk konkurrens eller 
rent monopol. 

För att en marknad skall kunna kännetecknas av fullständig konkurrens, där 
utbuds- och efterfrågechocker endast temporärt rubbar jämviktsläget, med 
ekonomiskt rationella aktörer måste ett antal olika antaganden om marknaders 
funktionssätt uppfyllas. I litteraturen brukar fem grundläggande antaganden anges 
för att marknaden skall kunna kännetecknas av fullständig konkurrens (se t.ex. 
Barney & Ouchi, 1986; Begg m.fl., 1994; Carling, 1970). 

(1) Marknaden består av ett stort antal köpare och säljare vilket medför att 
förändring i utbud och efterfrågan inte påverkar marknadspriset. 

(2) Varan eller tjänsten som är föremål för utbytet på marknaden är 
homogen.

(3) Inga kostnader är involverade i samband med utbytet, vilket implicerar 
att inga hinder finns för företag vid inträde på och utträde ur 
marknaden.

(4) Information på marknaden är symmetrisk fördelad. 
(5) Inga regleringar eller överenskommelser existerar beträffande beteendet 

på denna marknad. 

Dock måste jag komplettera med två ytterliggare grundläggande antaganden som 
rör människans natur i den neoklassiska pristeorin: 

(6) Människor är ekonomiskt rationella, dvs. nyttomaximerande. 
(7) Köpare och säljare är fullständigt informerade om sina möjligheter att 

köpa respektive sälja då aktörerna kontinuerligt samlar in och bearbetar 
marknadsinformation.

Dessa sju grundläggande kriterier för den perfekta marknaden stipulerar en 
marknad där företag enbart konkurrerar genom pris och där marknadspriser är den 
enda information som aktörerna på marknaden behöver för att fatta ekonomiskt 
rationella beslut, dvs. beslut i syfte att maximera vinsten. 

Den i rakt motsatta marknadssituationen från den perfekta marknaden är 
monopol. Monopol föreligger då en ekonomisk aktör har ett sådant grepp om 
marknaden att denna inte antas behöva ta någon som helst hänsyn till sina 
konkurrenter, vilket uttrycks i villkoret att monopolföretagets utbudskurva antas 
vara lika med marknadens utbudskurva (se Axelsson m.fl., 1988).
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Monopolföretaget antas därför kunna sätta priser utan att beakta eventuella 
konkurrenters prissättning. Hänsyn måste enbart tas till den totala 
marknadsefterfrågan och till företagets egna produktionsmöjligheter eftersom 
monopolföretaget saknar utbudskurva för sin produkt. Om konsumenternas 
efterfrågan på produkten ökar antas monopolisten maximera vinsten genom att 
med bibehållet pris på produkten öka produktionen till lägre styckekostnad per 
producerad enhet (Axelsson m.fl., 1988; Begg m.fl., 1994). Företagaren med 
monopolställning kan tack vare detta ta ut övervinster, dvs. konkurrenssituationen 
är direkt omvänd jämfört med den neoklassiska marknaden med fullständig 
konkurrens. En marknad som kännetecknas av monopol antas till viss del ha 
uppstått genom t.ex. äganderätt till specifik naturtillgång, genom lagstiftning som 
garanterar ett företag monopolställning, patenträtt eller andra former av statligt 
skydd som tullspärrar (Axelsson m.fl., 1988). Den viktigaste orsaken som ger 
upphov till monopol antas dock enligt den neoklassiska pristeorin vara företags 
växande på grund av ekonomiska fördelar genom storskalighet (Shand, 1988). 

För att kunna karakterisera och beskriva de olika marknadsförhållandena utifrån 
den neoklassiska marknaden med fullständig konkurrens och monopol måste alltså 
aktörer på marknaden tilldelas egenskapen som ekonomiska nyttomaximerare där 
beslut och ageranden med andra utgångspunkter – emotionella, moraliska eller 
etiska – inte beaktas i teorin. Denna reduktion av människan, homo oeconomicus, 
leder till att ekonomisk nyttomaximering är den enda motivatorn för mänskligt 
beteende (antagande 6). Neoklassiska företag och beslutsfattare som verkar på 
marknadsplatsen präglas aldrig i sina beslut av osäkerhet och kan därför ägna sig åt 
optimering eftersom utbuds- och efterfrågekurvorna är kända (se t.ex. Barney & 
Ouchi, 1986; Shand, 1988; Syll, 1999). Med andra ord homo oeconomicus likställs 
också med perfekta informationsprocessorer (antagande 7). 

Låt mig fortsätta beskrivningen av neoklassisk pristeori med hjälp av Maximillian 
Cohen som är huvudperson i filmen . Han sitter i ett rum fullt av avancerad 
datautrustning och stirrar in i en dataskärm mumlandes:

”13.26. restate my assumptions 

Mathematics’ is the language of the nature. 
Everything around us can be represented and understood through numbers. 
If you graph the numbers in any system, patterns emerge. 

Therefore there are patterns everywhere in nature.” 

Maximilian försöker att finna regelbundenheter och lagar i vår värld med hjälp av 
det matematiska språket. Allting i vår värld följer regelbundna mönster och 
Maximilian vet att det generella mönstret, som kan lösas matematiskt oavsett om
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det gäller natur eller samhälle, har formen av en spiral. Efter en stund så mumlar 
Maximilian högt för sig själv igen: 

“So what about the stock market? A universe of numbers that represent the global economy. 
Millions of human hands that work, billions of minds, a vast network screaming with life, an 
organism, a natural organism. My hypothesis: Within the stock market there is a pattern, right in 
front of me. Hiding in front of the numbers, always has been.  

10.18 Press return.” 

Maximilians utgångspunkt är densamma som för neoklassisk pristeori: Att 
genom matematiskt modellerande hitta regelbundenheter och mönster i ekonomin 
som t.ex. samband mellan utbud, efterfrågan, inflation, köpkraft, pris, monetära, 
finansiella åtgärder och ränta. Ekonomiska transaktioner är i förrummet och i de 
funna regelbundenheterna och mönstren så förstår ekonomen vad ekonomiska 
transaktioner är och hur och varför de pågår och vilka effekter som uppkommer. 
Utifrån detta är det således möjligt att utarbeta riktlinjer för hur ekonomin bör 
organiseras för att uppnå effektiv allokering av samhälleliga resurser (såväl lokalt, 
regionalt, nationellt som globalt). När tal grupperas framträder mönster och 
grupperar vi talen rätt uppstår det slutgiltiga mönstret som gör det möjligt för 
ekonomen att förstå, kontrollera och förutsäga den komplicerade ekonomin. Det 
kan synas burleskt att jämföra Maximilian Cohen med den neoklassiska pristeorin, 
men jag menar att såväl Maximilian och pristeorin utgår från: 

Analytiska utsagor om verkligheten (mönster i verkligheten har formen av 
en spiral respektive den neoklassiska marknaden). 
Tilltron till den objektiva och värderingsfria vetenskapen. 
Matematiken är det universella språket. 

För att öka trovärdigheten av resonemangen och jämförelsen mellan Maximilian 
Cohen och den neoklassiska pristeorin tar jag Karl Popper till hjälp. En av Poppers 
(1966:1945) vetenskapsteoretiska övertygelser är att en objektiv samhällsvetenskap 
inte ska eller kan uppnås av enskilda forskare. Objektivitet kan bara uppnås av 
forskarkollektivet. Men de gemensamma kollektiva ansträngningarna är inte möjliga 
om inte koncensus och intersubjektivitet råder kring den vetenskapliga metoden. 
Andra vetenskapsteoretiska kriterier för Popper (1966:1945), eller kanske hellre 
visioner och ambitioner, är att vetenskapen kritiskt skall granska alla vetenskapliga 
resultat utan att låta sig hämmas av auktoriteter samt att empiriska erfarenheter, 
observationer och experiment måste ha ett enhetligt språk, så att resultaten och 
metoderna skall kunna förstås, replikeras och refuseras av vem som helst inom 
forskarsamhället. Det vi ska ha i åtanke nu är Poppers diagnos; 
samhällsvetenskapen, inräknat sociologi och psykologi, når inte upp till dessa 
vetenskapsteoretiska kriterier, visioner och ambitioner. Men en disciplin verkar 
lovande enligt Popper (1966:1945:218): 
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”I may remind the reader that I am speaking of the natural sciences, but a part of 
modern economics may be included.” 

Delar av den nationalekonomiska disciplinen verkar i Poppers tycke närma sig 
kriterierna för vad som är vetenskap! 

Nu när jag re-presenterat den ontologiska och epistemologiska utgångspunkten 
för såväl Maximilian Cohen som neoklassisk pristeori (verkligheten består av 
mönster som kan avslöjas matematiskt) framträder en för ekonomen kalkylerbar 
och hanterbar värld där vidden av händelser och beteenden på marknaden 
reduceras för att kunna bevara kontrollen i de matematiska modellerna (jfr Syll, 
19993). En fråga uppstår härmed: Har Maximilian Cohen och nationalekonomer en 
förvrängd och unik syn på verkligheten? Svaret verkar kanske uppenbart; visst 
verkar de ha det, men den är inte unik. Vi människor vill i alla våra sinnen försöka 
att begripliggöra en diffus och osäker värld genom att göra anspråk på rationalitet 
och rationellt beteende4 (jfr Kallinikos, 1996). Det är således snarare så att 
Maximilian Cohen och neoklassik pristeori för fram en attraktiv berättelse som bärs 
upp av många och åter många människor (inte minst av oss företagsekonomer). En 
väl utbredd diskurs med andra ord. 

Enligt Syll (1999) har efterkrigstidens nationalekonomi mer och mer inordnat sig 
i det matematiska språket och i dess metoder – linjär programmering, 
aktivitetsanalys, input-output analys, ekonometrins utveckling och förmågan till 
databaserade statistiska körningar där förgreningar såsom spelteori och IO-teori är 
bland de mest matematiskt avancerade. Kritiska röster mot nationalekonomins 
matematiska modeller och de förutsättningar som postuleras – jämvikt, rationalitet 
och kalkylerbara risker – menar att det är en förvrängd beskrivning av verkligheten 
som nationalekonomin för fram (se t.ex. Grandori, 1997). Syll (1999) menar att 
som respons mot kritiken hänvisar många nationalekonomer till Milton Friedmans 
tes att antagandenas realism är betydelselös så länge som teoriernas förutsägelser är 
korrekta (se t.ex. Lepage, 1980). Däremot är kritiken att teorierna inte har en 
särskilt stark förmåga att förutse olika tillstånd i ekonomin desto allvarligare. Syll 
(1999) menar därför att nationalekonomin kritiskt borde reflektera kring teoriernas 
fundament – utgångspunkter – för att sedan utifrån en förändrad grund 
omformulera teorierna. Istället för detta retirerar disciplinen ännu längre och 
djupare in i redskapsboden och: 

”Där hänger man sig i världsfrånvändhet åt avancerad teknisk-matematiska 
analyser som inte tillför någon substantiell ny kunskap om verklighetens ekonomi.” 
(Syll, 1999:310) 

                                          
3 För filosofisk kritik av samma karaktär fast för fysiken, se Sklar, 2000. 
4 Observera här att begreppet rationell i denna lösliga definition omfattar mer än ekonomisk rationalitet. Vad som 

kan vara rationellt är av subjektiv karaktär där människor försöker tillskriva sina egna handlingar som rationella, jfr 
Max Webers förståelsemetod – Verstehen (Gilje & Grimen, 1995). 
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Den tilltagande matematiseringen av nationalekonomi leder till en annan form av 
obegriplighet då den snäva inriktningen på abstrakta matematiska modeller och 
teorier mer bidrar till att utveckla den tillämpade matematiken än 
samhällsvetenskapen som sådan5 (Syll, 1999). Den påstådda likheten mellan 
nationalekonomi och Maximilian Cohen innebär dock inte att nationalekonomin 
bara agerar utifrån fakta och logik i jakten på sanning och predicerbarhet. Det visar 
sig att även narrativa historier och metaforer, tillsammans med logik och fakta, har 
betydelse för den nationalekonomiska Stora Berättelsen om den perfekta 
marknaden (se t.ex. McCloskey, 1986; 1990; Czarniawska, 1999; Callon, 1998a). 
Men vad säger då nationalekonomerna själva om den levererade kritiken? Syll 
(1999) använder sig av den pågående inomparadigmatiska debatten för att föra 
fram sin kritik mot disciplinen. Dock förefaller Syll (1999) till viss del ha lämnat ute 
Chicagoskolans inflytande i den nationalekonomiska disciplinens utveckling. 
Härnäst ämnar jag visa på huvuddragen för en av Chicagoskolans lärjungar, 
nämligen Henri Lepage (1980) och dennes tankar om nationalekonomins 
utveckling. Lepages (1980) tankar om och för nationalekonomi har två riktningar – 
dels nationalekonomins strävan efter det positivistiska vetenskapsidealet, dels homo 
oeconomicus framträdande roll och stora potential för att analysera och förklara de 
flesta tänkbara samhälleliga fenomen. Innan jag kommer in på Lepage (1980) tänker 
jag dock utveckla några tankegångar om tänkta effekter av och ytterligare några 
förutsättningar för homo oeconomicus i konkurrens, för att därefter kort 
presentera kritiken av homo oeconomicus från några andra discipliner.

Den liberala klassiska nationalekonomin där bland annat Adam Smiths begrepp 
“den osynliga handen” är välkänt är homo oeconomicus hemvist. Marknaden 
kännetecknas som en självreglerande mekanism vilket möjliggör att samhällets 
allokering och nyttjande av resurser sker effektivt (Barney & Ouchi, 1986; Liedman, 
1983a; von Hayek, 1991). Men vad krävs för att en marknad skall kunna 
kännetecknas av att vara optimal enligt den neoklassiska pristeorin? Svaret är att 
individer måste kunna göra val i frihet och utan inskränkningar, visserligen sker de 
fria valen mellan individer i konkurrens, men den konkurrensen sker spontant och 
är därmed sund (Liedman, 1983a). Homo oeconomicus har givetvis bestridits av 
andra samhällsvetenskapliga discipliner såsom sociologin (Parsons), psykologin 
(Skinner) som inom disciplinen själv (Keynes6) för att bara nämna några få 
(Liedman, 1983a; 1983b). Gemensamt för de tre exemplifierade är utgångspunkten 
att motsättningar som finns i samhället uppstår på grund av bristande kunskaper 
och insikter. Individer i samhället måste därför instrueras och detta är 
samhällsvetarens uppgift (Keynes – hur konflikter mellan kapital och arbete 
undviks; Parsons – riktiga och oriktiga handlingar sett utifrån den samhälleliga

                                          
5 Några exempel på nationalekonomiska vetenskapliga tidskrifter som är mycket mattematiskt inriktade är 

Annuals of the Journal of Econometrics; Journal of Econometrics; Journal of Mathematical Economics; 
Mathematical Social Sciences.

6 Fastän många fler kanske borde nämnas nämner jag bara till, Penrose, 1968; Cyert & March; 1963. 
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helheten; Skinner – det rätta beteendet för individer och kulturen som helhet) 
(Liedman, 1983a).  

En riktning – strömning – som bemöter kritiken mot antagandet om homo 
oeconomicus är Chicagoskolan7. Chicagoskolan är omnämnt som en fristående 
strömning, men knutpunkter finns såväl med den neoklassiska pristeorin som med 
heterodoxa teorier – till exempel den österrikiska skolan. För knutpunkten till den 
senare gäller till exempel statens begränsade roll i den konkurrensutsatta 
kapitalistiska ekonomin (Syll, 1999); pristeorins8 mer betydelsefulla roll än 
makroteorin9 för att förstå och förklara samhälleliga tillstånd (Lepage, 1980). Den 
kanske främsta representanten för denna nyliberala riktning är Milton Friedman. 
Jag kommer inte att gå närmare in på Friedman men något lite måste konstateras 
om denne teoretiker. Milton Friedmans huvudtes och huvudambition är att ett 
samhälle som vilar på individers fria val10 och sund konkurrens leder till ett 
samhälle där individers rättigheter bäst tillgodoses. I Chicago skolan och hos Milton 
Friedman är homo oeconomicus ett mänskligt drag som har förhindrats pga. den 
västerländska uppbyggnaden av den offentliga statsapparaten. Upprustningen har 
lett till att den kapitalistiska ekonomins sanna väsen aldrig kunnat uppstå (Liedman, 
1983a, Syll, 1999). 

Henri Lepage reducerar statens roll i samhället och bejakar homo oeconomicus 
än mer än vad Friedman gör (Liedman, 1983a; Syll, 1999). Lepage hör hemma i en 
intellektuell strömning av nyliberalism eller libertarianism11 som, enligt Lepage 
(1980), har Chicagoskolan som utgångspunkt för sina ekonomiska analyser och 
samhälleliga visioner. Det jag kommer att fokusera på är den ekonomiska analysen 
och Lepages beskrivning av nationalekonomins teoretiska utveckling. 
Utgångspunkten, för Lepage och nyliberalismen, är att varje form av styrning över 
individer från statligt håll är en inskränkning av individers frihet och rättigheter. 
Lepage (1980) begränsar sin presentation av nationalekonomins teoretiska 
utveckling till tre huvudområden; teorin om det mänskliga kapitalet; rörelsen för 
äganderätt och till sist teorin om publika val12. Teorin om det mänskliga kapitalet 
möjliggör, enligt Lepage, för nationalekonomi att utvidga sin teoretiska 
förklaringsförmåga till områden som tidigare låg utanför den ekonomiska analysen 
och som man överlät åt sociologer, psykologer eller politiska experter, till exempel 
mänskliga behov och sociala orättvisor. Lepage (1980:18) menar att exempelvis 
familjeteorin inom teorin om det mänskliga kapitalet: 

                                          
7 Namnet Chicagoskolan för med sig samma svårigheter som t.ex. den österrikiska skolan, nämligen att det är en 

geografisk plats som tjänar som referenspunkt. Men som Lepage (1980) konstaterar har de flesta forskare som brukar 
inhysas i det lägret faktiskt någon gång under sin karriär haft anknytning till Chicagouniversitetet. 

8 Teorin om; företaget, prisbildning, marknader, fullständig och ofullständig konkurrens, monopol osv. 
9 Teorin om sparande, konsumtion, investeringar, tillväxt. 
10 Utom möjligen militärväsendet (Lepage, 1980). 
11 Hädanefter gör jag ingen åtskillnad mellan libertarianism och nyliberalism eftersom skillnaderna är så små att 

de inte fångas och illustreras i denna för ändamålet grovkorniga framställning. 
12 Eng. Public Choice. 
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”(…) Åter inför de företeelser som har samband med befolkningsutvecklingen som 
faktorer i de ekonomiska mekanismerna och i deras dynamiska utveckling (man 
kommer fram till en ny allmän teori för befolkningen som gör det möjligt att åter 
finna samband mellan de demografiska företeelserna och utvecklingen av de givna 
storheterna av allmän ekonomisk natur), och detta inom ramen för en metod som, 
med ekonometrins hjälp, gör det möjligt att återinföra kvantifieringselement (och 
därigenom till slut också förutsägelser) på områden som a priori inte går att 
kvantifiera: man kan exempelvis ta hänsyn till kärleken, till altruismen, till 
välgörenheten, till den religiösa fromheten och så vidare.” 

Det Lepage (1980:21) framhäver är att oförnuftet spelar en ”oändligt mycket mindre 
roll” än vad forskare inom andra samhällsvetenskapliga discipliner föreställer sig och 
att denna analytiska utbredning ”leder till att gränserna mellan olika samhällsvetenskaper 
bryts ner” (Lepage, 1980:37). Den ekonomiska analysen är således inte bara 
begränsad till en viss del av samhällsvetenskapen som behandlar ett specifikt 
område av mänsklig aktivitet och relationer (marknads- och penningrelationer) 
utan:

”(…) Den mikroekonomiska teorin är ett vetenskapligt verktyg vars 
användningsområde går långt utöver det begränsade fältet för de rent ’ekonomiska’ 
problemen.” (Lepage, 1980:38). 

I själva verket menar Lepage att alla de mikroteoretiska landvinningar som gjorts 
inom Chicagoskolan och dess efterföljare möjliggör ett gigantiskt försök till att 
empiriskt verifiera homo oeconomicus. Detta innebär inte att nationalekonomen 
reducerar den mänskliga naturen till homo oeconomicus med utgångspunkten att 
alla människors handlingar kan härledas med hjälp av den ekonomiska dimensionen 
allena. Däremot är homo oeconomicus en princip och ett analytiskt redskap med 
vars hjälp en förnuftsmässig förklaring kan ges till ett betydande antal mänskliga 
och samhälleliga problem, till exempel irrationella beslut (behov av solidaritet, 
givmildhet, välgörenhet) och utvecklingsfaktorer (det ömsesidiga beroendet mellan 
behov och önskemål). Den ekonomiska analysen har börjat användas inom en rad 
olika områden såsom språkutveckling, det naturliga urvalet inom djurvärlden, 
människors uppförande, förhållningssätt på det politiska området, revolutionära 
företeelser, utvecklingen av samhälleliga institutioner och deras struktur (Lepage, 
1980). Kritiken mot den tidigare neoklassiska pristeorin speglar, enligt Lepage 
(1980:41), bara flertalets okunnighet om det vetenskapliga tänkandets processer:  

”För nationalekonomen är det uppenbart att det skulle vara orealistiskt att 
hänföra individen till en enda dimension, den ’ekonomiska’. Men i överensstämmelse 
med det positivistiska tillvägagångssätt som är gemensamt för alla de experimentella 
vetenskaperna (också fysiken) anser han att värdet av ett vetenskapligt redskap inte 
är beroende av hur realistiska hans hypoteser är. Vad som verkligen betyder något är 
relationerna mellan hypotesernas enkelhet och deras effektivitet. Att vilja komma
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verkligheten så nära som möjligt är helt visst en önskvärd strävan, men hypotesernas 
realism har den nackdelen att den gör dem mera komplicerade och därigenom mindre 
effektiva.”

Den sista ansatsen i citatet är givetvis Lepages anslutning till Milton Friedmans 
berömda argumentation om förklaringar och förutsägelser och nationalekonomins 
objektivitet som vetenskap. Däremot går Lepage (1980:42) ett steg längre då han 
proklamerar att homo oeconomicus kan:

”(…) Göra anspråk på att vara en vetenskaplig lag som är minst lika värdefull 
som åtskilliga fysiska lagar.” 

Henri Lepages vision om den framtida nationalekonomin kan synas framstå som 
extrem, men jag undrar om de förhoppningar han skrev för ungefär två decennier 
sedan verkligen är så extrema idag. Frånsett Lepages (1980) samhällsvision 
förefaller mycket av hans teoretiska beskrivningar och förhoppningar vara av 
allmängiltig karaktär idag inom nationalekonomin.

Efter att nu ha presenterat nationalekonomins ontologiska och epistemologiska 
utgångspunkter där det inte kan råda några tvivel om att jag hör till det kritiska 
lägret, samt disciplinens egen framtidstro13 går jag härnäst vidare med Actor-
Network-Theory och dess utgångspunkt om översättning. Fortfarande rör jag mig 
inom originalet i översättningsprocessen och till en början är det den vetenskapliga 
textens roll i översättningsprocessen generellt som skildras för att sedan övergå till 
att specifikt skildra den nationalekonomiska vetenskapliga texten. I korthet avser 
jag att argumentera för att nationalekonomin är en exekutiv kraft som påverkar det 
den avser att beskriva (Callon, 1998a), eller annorlunda uttryckt nationalekonomin 
organiserar ekonomin. 

Den ekonomiska vetenskapliga textens inneslutning och uteslutning av 
läsare

Jag ska nu beskriva och diskutera hur vetenskap och den vetenskapliga texten 
innesluter och utesluter läsare, de potentiella översättarna. Vad är det då som skiljer

                                          
13 Att sammanföra Lepages (1980) framtidstro med hela den nationalekonomiska disciplinens framtidstro är 

kanske magstarkt. Men Lepages bok (1980) är i mångt och mycket en sammanställning av då rådande 
utvecklingstrender inom nationalekonomin. En utvecklingstrend som verkar fortgå och bli starkare inom 
nationalekonomin – utvidgningen till andra områden, närmandet till naturvetenskapen, ökad matematisering osv. En 
nationalekonom kan säkert slå mig på fingrarna och hävda att eftersom jag inte tillhör disciplinen, kan jag inte göra 
anspråk på att kunna beskriva nationalekonomins utvecklingstrender. Och än mindre, kan jag beskriva disciplinens 
epistemologiska och ontologiska status. När det gäller den senare potentiella källan för kritik känner jag mig relativt 
självsäker – den disciplin jag beskriver tillhör trots allt samma del av vetenskapen som jag själv – 
samhällsvetenskapen. När det gäller utvecklingstrender och teoretiskt innehåll blir jag osäkrare. Mitt försvar är att 
min beskrivning har viss bäring i och med att jag låter de som verkligen kan disciplinen tala genom mig. Jag gör 
således det som Latour (1987) menar är kutym för en vetenskaplig text – ett förfarande som sker rakt igenom hela 
avhandlingen. Men det är givetvis en grovt yxad deskription och bild av disciplinen nationalekonomi jag för fram. 
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den vetenskapliga texten från andra texter? Den vetenskapliga texten skiljer sig 
enligt Latour (1987:48) från andra texter i så motto att: 

”The text is arranged in layers. Each claim is interrupted by references outside the 
text or inside the texts to other parts, to figures, to columns, tables, legends, graphs. 
Each of these in turn may send you back to other parts of the same texts or to more 
outside references. In such a stratified text, the reader, once interested in reading it, is 
as free as a rat in a maze.” (Latour, 1987:48). 

Den vetenskapliga texten allierar sig med tidigare forskningsresultat (genom 
referenser) och till vetenskaplig auktoritet (nobelpris, tidskrifter, finansiärer, 
medförfattare). Textens stratifiering – retoriska upplägg – innebär att läsaren och 
den potentiella tvivlaren måste kämpa inte bara mot horder av referenser utan mot 
outtömliga länkar som knyter an instrument, figurer och text tillsammans. Latour 
(1987) menar därför att förflyttelsen från den vetenskapliga texten till det texten gör 
anspråk på att förklara inte är en förflyttning från vetenskaplig auktoritet till 
naturen utan det är att gå från auktoriteter till än mer auktoriteter, från ett antal 
allierade till ett ännu större antal allierade. Läsaren, och den potentielle tvivlaren, 
har därför liten möjlighet att ställa sig kritisk mot texten genom att jämföra denna 
med världen där ute eftersom den vetenskapliga texten gör anspråk på att ta med 
sig den yttre världen in till texten. I bästa fall får vi tillträde till naturen på ett 
indirekt sätt genom antaganden, grafer, formler osv. som vetenskapen hävdar är en 
verklig representation av det yttre. Det innebär att: 

”Disbelieving will not only mean courageously fighting masses of references, but also 
unravelling endless new links that tie instruments, figures and texts together. Even 
worse, the dissenter will be unable to oppose the text to the real world out there, since 
the text claims to bring within it the real world in there.” (Latour, 1987:49) 

Den vetenskapliga texten och det vetenskapliga arbetet är således inte enligt 
Latour (1986; 1987; 1999b; 2004) objektiv och värderingsfri utan vardagliga sociala 
processer såsom retorik, övertalningsförmåga, förmåga att knyta till sig allierade 
osv. är vardagliga fenomen inom det vetenskapliga framskridandet. Galilei Galileo 
hade fel då han påstod att auktoritet står sig slätt när förnuft och sanning talar 
(Latour, 1987)! I själva verket använder vi inom vetenskapen auktoriteter hela tiden 
för att föra fram vårt eget förnuft och vår egen sanning.  

Kan vi då överföra Latours (1987) analys av den naturvetenskapliga texten, som 
utgår från naturvetenskapliga problem (elektroder och missiler), till att även omfatta 
nationalekonomiska texter? Eller är nationalekonomin precis så neutral och 
objektiv, som Popper (1945:1966) föreskriver att samhällsvetenskapen bör vara – 
kunskapsproduktionen innehåller enbart fakta och logik? Det vetenskapliga arbetet 
– från laboratoriet till publicerad text – som en social process (där aktörer 
associerar sig med varandra i olika nätverk) innehållande retorik, metaforer och
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berättelser för att kunna växa och bli vida spridd har också tagits upp av McCloskey 
(1986; 1990) och Czarniawska (1999). McCloskey (1986; 1990) hävdar att 
nationalekonomi använder sig av metaforer och historier tillsammans med fakta 
och formell logik, dvs. nationalekonomi är en blandning av systematiska metoder, 
vetenskaplig analys och retoriska knep. Det innebär att den så ofta tillskrivna 
avgrunden mellan litteraturgenren och vetenskapen inte existerar (Czarniawska, 
1999). Men att tillskriva att nationalekonomi har en retorisk plattform räcker inte:  

”As the sociology of science has shown, we cannot detach rhetoric, its forms and 
effects, from the controversies, theoretical or political, in which the protagonists are 
engaged.” (Callon, 1998a:31) 

Nationalekonomiska teoriers slagkraft på praktisk handling är stor, oerhört stor. 
En exekutiv14 vetenskap som samtidigt beskriver och konstruerar det som studeras, 
dvs. nationalekonomiska teorier organiserar ekonomin (Callon, 1998a; se också 
Cochoy, 1998; Dumez & Jeunemaitre, 1998): 

“Experimentation closely links economics as a discipline and the economy as a 
thing. It would thus be meaningless to distinguish between an existing reality 
(economy) and the analytical discourse explaining it. Social science is no more outside 
the reality it studies than are the natural and life sciences. Like natural science, it 
actively participates in shaping the thing it describes.” (Callon, 1998a:29) 

Nationalekonomisk teori är således i en dialog med praktiken. Dialogen kan ses 
som en process där å ena sidan vetenskapen försöker utesluta och innesluta läsare 
för att föra fram sina resultat, men samtidigt är texterna alltid i händerna på dem 
som läser och översätter, även om, som Latour (1987) påpekar, de läsare som kan 
och orkar ifrågasätta den vetenskapliga texten är relativt få. 

En berättelse som är vida använd i nationalekonomi är enligt Dumez och 
Jeunemaitre (1998) cementbranschen i USA som tillhör de mest studerade och 
modellerade och förekommer flitigt i nationalekonomiska textböcker. Detta kan 
tyckas konstigt då branschens ekonomiska betydelse är marginell i USA. Svaret 
ligger, enligt författarna, i cementbranschens beskaffenhet; en homogen och 
odifferentierad produkt med ett fast pris; en kapitalintensiv bransch där 
stordriftsfördelar i produktionen är avgörande; en bulkprodukt som är otymplig 
och tung med höga lager- och transportkostnader, vilket medför att marknaden 
kännetecknas av jämvikt i förhållandet mellan produktionskapacitet och storleken 
på distributionsradien. Cementbranschen motsvarar, enligt Dumez och Jeunemaitre 
(1998), den teoretiska förutsättningen för oligopol, med några smärre strukturella 
avvikelser från den perfekta marknaden, och det är både bekvämt och lämpligt för 
disciplinen att beskriva just denna bransch. Det här var Dumez och Jeunemaitres

                                          
14 Den engelska termen som används av Callon (1998a) är performative. 

51



(1998) beskrivande del av begreppet exekutiv men det finns en mer fysisk 
närvarande dimension. När tvistemål och konflikter kring lagar uppstår i 
cementbranschen så är nationalekonomen flitigt anlitad som expert.  

Nationalekonomin har således en organiserande roll i ekonomin – dels genom 
den ekonomiska texten själv och dels genom faktisk närvaro som experter (Callon, 
1998a; Cochoy, 1998; Dumez och Jeunemaitre, 1998; Law, 2002). En liknande 
slutsats fast än mer långtgående drar Hunt & Morgan (1995) när de för fram att den 
neoklassiska markanden med perfekt konkurrens utgör utgångspunkten för nästan 
alla politiska beslut samt att studenter nästan bara kommer i kontakt med den 
neoklassiska marknaden (här avser Hunt & Morgan, 1995, ämnesområdet 
marknadsföring inom företagsekonomi. För en beskrivning av marknadsföringens 
neoklassiska ursprung se också Cochoy, 1998). En utgångspunkt för denna studie 
är att inte någon av de två delarna i begreppet exekutiv är mer viktig än den andra. 
Vid en första anblick kan det kanske tyckas som att påtaglig och direkt närvaro har 
en mer exekutiv inverkan än beskrivningar av fenomen. Likafullt så inbegriper båda 
delarna kommunikation med praktiken och det är denna kommunikation som i sig 
är konstruerande och intressant att studera. Callon (1998a) argumenterar för att 
mer studier behövs kring vetenskapliga texter och dess experimenterande eftersom 
denna typ av studier är ytterst fåtagliga Det är också riktningen för den här studien. 

Åter till den nationalekonomiska texten. När en vetenskaplig text tas upp och 
används av efterföljande forskare menar Latour (1987) att textens öppenhet gradvis 
minskar för att till slut bli en svart låda – resultat har blivit fakta. Vad menar Latour 
med detta? Enkelt uttryckt innebär det att den eventuella öppenhet som 
forskningen haft, tvivel, tolkning och diskussion osv., gradvis minskar ju mer texten 
översätts av andra. Själva innehållet i den vetenskapiga texten reduceras väsentligt, 
en del artiklar och författare kanske till slut reduceras till att bli ett enda ord eller ett 
enda påstående. Till slut reduceras författaren eller texten till att bli ett osynligt 
fakta som upphör att existera. Vem refererar till författaren som upptäckte formeln 
för vatten (Lavoisers) och dennes artikel när vi skriver formeln för vatten – H2O – 
undrar Latour (1987:43). Jag avser nu att illustrera att den nationalekonomiska 
vetenskapliga texten är föremål för samma reduktion då den översätts om och om 
igen. Den neoklassiska marknaden med fullständig konkurrens är ett analytiskt 
redskap som i vetenskapliga texter reducerats till en enda mening och ett påstående: 

Marknad med fullständig konkurrens – Ceteris Paribus. 

Påståendet ovan innehåller inte mycket information för den oinvigde, men för 
den invigde är informationen fullt tillräcklig för att veta modellens utgångspunkt 
(antagandena 1-7 i första avsnittet i detta kapitel). Eftersom ”marknad med 
fullständig konkurrens – Ceteris Paribus” är en strikt analytisk utsaga måste 
antaganden utvecklas för hur den marknad som ska studeras ska avvika från den 
fullt konkurrensutsatta marknaden. Jag tar exemplet oligopol: 
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”We assume that firms enter a particular market with the intention of making a 
profit, and that potential entrants face entry costs.” (Bergström, Daunfeldt & 
Rudholm, 2002:2)  

Här vet översättaren att det är någon form av imperfekt marknad som studeras 
och att avvikelsen från den perfekta marknaden är inträdesbarriärer, dvs. att 
förutsättningarna för fri etablering på marknaden har reducerats. Men översättaren 
vet fortfarande inte vilken typ av antaganden som den teoretiska modellen utgår 
ifrån, mer än att utgångspunkten är jämvikt, ekonomisk rationalitet osv. Det kan 
fortfarande vara såväl Bains (1956) eller Stiglers (1968) teoretiska modeller som det 
är fråga om15. Låt oss fortsätta:

“Bain (1956) defined barriers of entry as the extent to which established firms can 
elevate their selling price above their minimum average cost without stimulating entry 
into the industry.” (Bergström, Daunfeldt & Rudholm, 2002:2) 

Nu vet vi att det är Bains (1956) definition av och utgångspunkter för den 
imperfekta marknaden, oligopol, som är utgångspunkt i Bergström, Daunfeldt & 
Rudholms (2002) vetenskapliga text. Vi vet också att marknaden som ska studeras 
endast uppvisar en strukturell avvikelse i förhållande till den perfekta marknaden 
(antagande 3 som stipulerade att inga kostnader är involverade i samband med 
utbytet på marknaden, dvs. inga hinder finns för företag vid inträde på och utträde 
ur marknaden). Härmed har tillräckligt med information givits av författarna.

Formeln beskriver att företag etablerar sig på marknaden fram till att 
produkternas vinstmarginal inom varje tidsperiod når noll16 (Bergström, Daunfeldt 
& Rudholm, 2002:2). Nu framträder att även Bains (1956) modell för imperfekt 
konkurrens har reducerats till några ord (definitionerna) och ett påstående 
(formeln). När Bains modell är utgångspunkten och fakta blir den neoklassiska 
marknaden ett osynligt fakta som försvinner helt! Inte undra på att den som vill 
motsätta sig utgångspunkter och resultat i artiklar står ensam mot ett helt nätverk 
av fakta och logik: 

                                          
15 Olika oligopolteorier avviker på olika sätt – t.ex. Bain (1956; 1968) jämfört med Stigler (1968) – men de 

neoklassiska fundamenten – såsom jämvikt, homo oeconomicus osv. – förblir orörda. 
16 Noll i modellen är inte noll i absolut mening utan den lägsta vinstnivå företag kan ha utan att locka till sig 

konkurrenter, dvs. Bains (1956; 1968) antagande om att etablerade företag på marknaden har ett utrymme mellan pris 
och genomsnittliga kostnader där nya företag väljer att inte etablera sig. 

                K           K

it=  pikt(Qkt)qikt -  Cikt(qikt) – Fit = 0 
               k=1           k=1
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”Everything we have seen since the beginning indicates exactly the opposite. Any 
average man starting off a dispute ends up being confronted with masses of resources, 
not just 2000, but tens of thousands.” (Latour, 1987:61) 

Om den nationalekonomiska disciplinen innehåller osynliga fakta och fakta, 
såsom den neoklassiskt perfekta marknaden och Bains modell för imperfekt 
konkurrens, skall vi inte tro att det är unikt för just denna samhällsvetenskapliga 
disciplin. Företagsekonomi som är ett ämne utan egentlig teoretisk kärna innehåller 
en mängd olika fakta och osynliga fakta från olika discipliner. Här märks bland 
annat sociologi, nationalekonomi, statsvetenskap, antropologi, psykologi och 
biologi. Bland dessa stora ämnesområden sorteras det ut enskilda skolor och 
författare och fraser tillhörande dessa. I min disciplin företagsekonomi och 
specifikt då organisationsteorin är det näst intill obligatoriskt att läsa Cyert & March 
(1963:1992) eller Simon (1945:1997) och begrepp som ”satisfierande beslut” och 
”bunden rationalitet” om intresseområdet är beslutsfattande i organisationer och 
företag. Om vi studerar företag och omgivning är det troligt att Thompson (1967) 
eller Burns & Stalker (1961) figurerar och begrepp som ”oförutsägbara 
händelser”17, ”beroenden”18 och ”organiska – mekaniska” företag. Med Karl Weick 
(1969; 1979; 1995) följer begrepp som ”enactment”, ”sensemaking” och 
”organisering”. För att förklara diffusion och likriktning har vi till exempel Meyer 
& Rowan (1977), DiMaggio & Powell (1983) och Scott (1995) med begrepp som 
”myter”, ”ceremonier”, ”isomorfism19” och ”kognitiva”, ”regulativa” och 
”normativa” institutionella krafter. 

När vi läser vetenskapliga artiklar utgör dessa artiklar, författare och begrepp 
utgångspunkten för många studier, men det är inte alltid som författarna som 
använder begreppen träder in i den svarta lådan och förklarar faktat, dvs. vilka 
epistemologiska och ontologiska utgångspunkter som banat väg för begreppet. Till 
exempel att Cyert & March (1963:1992), i sin bok A behavioral theory of the firm, 
visserligen kritiserar den neoklassiska marknadens antaganden om 
beslutsoptimering men med utgångspunkten att beslutsfattare vill optimera. I sin 
strävan att optimera hindras beslutsfattarna av politiska processer inom företaget 
och mellan företag och omgivning. Eller att de beslutsprocesser som Weick (1969; 
1979) studerar inte är empiriskt observerade som det utspelar sig i en 
okontrollerbar praktik, utan att begreppet – och hela teorin bakom detta begrepp – 
testats via kontrollerade experiment20.

                                          
17 Engelska – contingencies.  
18 Delat beroende, sekventiellt beroende och ömsesidigt beroende (Thompson, 1967). 
19 Engelska – Isomorphism. DiMaggio & Powell (1983) identifierade tre likriktande krafter – coersive, mimetic 

och normative.  
20 Åtminstone gäller detta Weick (1969). I vilken utsträckning det även gäller för Weick (1979) är svårt att säga. 

Mitt intryck efter att ha läst båda verken är att de har samma epistemologiska bas. 

54



Bruno Latours principer för att öppna upp vetenskapens svarta lådor 
Att följa produktionen av texter – hur tidigare texter används och således hur de 

tidigare texterna översätts – som jag just gjort är en nyttig men inte tillräcklig insikt 
för att förstå vad vetenskaplig kunskap är och hur den går till (Latour, 1987). De 
mystiska svarta lådorna – texter som blivit till fakta – framstår fortfarande som 
mystiska och oklara. För att kunna förstå de svarta lådornas uppkomst måste vi, 
enligt Latour (1987), följa forskarna in i deras vardag – till laboratoriet. Med andra 
ord för att kunna kritisera den vetenskapliga texten måste vi förstå processerna 
bakom tillkomsten av grafer, diagram, formler, symboler, definitioner osv. Latour 
(1987) fördjupar sig i laboratoriekonsten – vetenskapsmannens praktik – och det 
ämnar jag också att göra. Här går dock jag och Latour skilda vägar såväl principiellt 
som praktiskt för mitt laboratorium är av annan art än Latours; marknadsplatsen är 
inte ekonomens rumsliga tillhåll21, men, som det kommer att visa sig, väl 
ekonomens plats för laboratorieexperiment (jfr Law, 2002 och Callon, 1998a). 
Varför Latour hamnar i det vetenskapliga laboratoriet och jag på marknadsplatsen 
har både epistemologisk som ontologisk orsak. Men innan jag argumenterar för 
varför vi hamnar på olika laboratorier måste jag först göra anspråk på att följa den 
väg som Latour definierat. Det finns vissa nämligen fundamentalt viktiga principer i 
Latours resonemang som jag måste ta med mig oavsett min egen destination, 
nämligen:

”For the world to become knowable, it must become a laboratory.” (Latour, 
1999b: 43)  

Med andra ord, för att vetenskapen ska kunna göra anspråk på att ta med sig 
världen där ute i den vetenskapliga texten måste först världen där ute göras om till 
ett laboratorium genom olika tekniker-inskriptioner (Latour, 1998a). För Latour 
(1987; 1988; 1998a; 1998b; 1999b) räcker inte passiva betraktelser av laboratorier, 
utan mer handgriplig interaktion krävs för att kunna öppna upp vetenskapens 
svarta låda (se också Callon, 1998a). Latour (1987) följer med till det vetenskapliga 
laboratoriet och där beskriver han hur den eventuella kritikern försöker att 
ifrågasätta själva produktionsprocessen och hur forskaren vandrar mellan olika 
vetenskapliga instrument, såsom mikroskop, försöksdjur, substanser, glasburkar, 
glasrör osv., och påtalar – överbevisar – kritikern att tillvägagångssätten och 
metoderna är minutiöst utarbetade och mycket exakta. Finns det fortfarande kvar 
något tvivel erbjuder forskaren kritikern att själv utföra och testa experimentet. 
Någonting påtagligt har skett när vi följer med in till laboratoriet för någon form av 
interaktion sker mellan instrument, forskare och kritiker. När Latour, eller någon 
annan, vandrar i, tittar på och prövar laboratoriet händer något med relationen till 
naturen. Naturen närmar sig kritikern – distansen och abstraktionsgraden av 
naturen har reducerats – fast fortfarande uppenbarar den sig fragmenterat och 
onaturligt. Vi kan endast ta del av, känna på och testa naturens substanser –

                                          
21 Jag avser specifikt vetenskapliga ekonomer, inte utbildade ekonomer som arbetar i andra praktiker. 
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försöksdjur, organismer, kemiska substanser osv. – efter hur de arrangeras i 
instrumenten. Men för att naturen ska kunna närma sig betraktaren krävs praktiska 
färdigheter om hur instrumenten används – skalpell, maskiner, kemiska blandningar 
osv. Exempel på färdigheter som är mer ekonomiskt relevanta; uppdelning av 
relevanta marknader, preferenskurvor, konsumenter, efterfrågan, utbud, 
priselasticitet, produkter, substitut, nytta med mera, uttryckt i diagram; staplar; 
kurvor; kolumner; rader; koordinatsystem; ekvationer osv. 

Vår resa inom vetenskapen öppnar ständigt nya dörrar med nya krav på 
färdigheter (kunskap om område, kunskap om analyser, praktiska färdigheter) och 
hela tiden som resan fortsätter reduceras antalet kritiker medan vetenskapens 
allierade hela tiden ökar i antal. Ytterligare krav dyker upp för Latour om den svarta 
lådan skall kunna öppnas. Nästa steg som måste tas för att kunna öppna upp 
kontroversen är att skaffa sig ett nytt och bättre laboratorium och göra samma resa 
till naturen som forskarna gjort när de först samlade in och bearbetade data22. Men 
så långt följer jag inte Latour då det inte är nödvändigt för att kunna ta del av vissa 
viktiga principer för Science in Action. Det jag tar med mig från denna genomgång 
av Latours besök i det vetenskapliga laboratoriet är att det inte är tillräckligt att 
studera texter, teknologier och tekniker23. Jag måste följa med till den plats där 
experimentet utspelar sig för att kunna nå bortom den ekonomiska teorins re-
presentationer och följa processerna av översättning där aktörer tar upp, modifierar 
och för vidare ekonomiska texter och metoder. Med andra ord följa vad som 
händer med den ekonomiska ”texten” om den perfekta marknaden när den 
översätts24 på marknadsplatsen. 

Tekniker, provrör, substanser, mätinstrument, försöksdjur osv. är för Latour 
instrument eller som han också skriver inskriptioner25. Men vad är inskriptionernas 
roll i det hela och vad tillför dom oss när vi ska följa den vetenskapliga processen? 
Förklaringen är lika enkel som genial. Vad finns bakom en vetenskaplig text? 
Inskriptioner (diagram, tabeller, text). Och hur har dessa inskriptioner mobiliserats? 
Med hjälp av instrument och inskriptioner. Min användning av instrument och 
inskription är tämligen inkonsekvent – så är också Latours (1987). Det kanske inte 
gör så mycket eftersom jag primärt är intresserad av inskriptioners roll i

                                          
22 Latour inriktar sig i sin antropologiska ambition av vetenskapen på att följa med vetenskapsmän till olika 

”naturer”. Se till exempel pedofilen i Boavista (1998a) eller historien om Aramis (1998b). 
23 Även om jag som ekonom, med kunskaper att hantera den ekonomiska skalpellen, kan föranledas tro att detta 

räcker för att öppna de svarta lådorna. 
24 Vilket medför att det inte finns någon egentlig naturlig marknadsplats utan bara marknadsplatser som är 

påverkade av ekonomiska teorier. Det här väcker tanken om att jag, i likhet med Baudrillard (se del 1, kapitel 2), utgår 
från att det inte finns någon egentlig källa till erfarenhet, bara olika former av simuleringar – ekonomiska 
simuleringar som i sin tur är simuleringar av andra simuleringar. Det föreligger dock en väsentlig skillnad och det är 
att jag utgår från att ekonomiska teorier organiserar ekonomin, men inte till den grad att allting blir obegripligt och 
surrealistiskt, utan det finns en social verklighet som vi kan studera. I detta arbete är ekonomin ett inslag – en del – 
av denna verklighet. 

25 Ett av skälen till att jag kommer att överge begreppet inskription är Latours inkonsekventa – och envisa vägran 
– att definiera och placera begreppet. Ett annat skäl är att alla aktörer ges samma ontologiska status – en fråga som 
jag tidigare berört och som jag återkommer till i nästa kapitel. 
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översättningsprocessen, och då specifikt inskriptioners roll som garant eller support 
för någons ståndpunkt (ekonomen eller forskaren i allmänhet) samt insikten att 
inskriptioner kommer i många skepnader, som text, i människors tal och som 
instrument. Jag kommer i nästa kapitel att ändra namn, från inskription och Latour 
(1987) till rationella tecken och Callon (1998a). Ett skifte som, kommer det att visa 
sig, för med sig ontologiska och epistemologiska konsekvenser. 

När fakta presenteras och den svarta lådan har slutits eller är på väg att slutas 
finns det alltså möjlighet, även om det är en lång och mödosam väg, att öppna 
lådan igen genom att följa forskaren och inskriptionerna. Kontentan är att när fakta 
– i relation till tidigare fakta och andra nuvarande fakta – presenteras och översätts 
av efterföljande aktörer som fakta så faller också inskriptionerna bort. Det vill säga 
när fakta blir osynligt fakta är det ett faktum utan några synbara inskriptioner. 
Latour menar att inskriptionerna är osynliga så länge som inga kontroverser uppstår 
och om vi inte följer forskningens väg – i tid och rum – kan vi inte heller öppna 
upp några kontroverser:

”Once the fact is constructed, there is no instrument to take into account and this is 
why the painstaking work necessary to tune the instruments often disappears from 
popular science. On the contrary, when science in action is followed, instruments 
become the crucial elements, immediately after the technical texts; they are where the 
dissenter is inevitably led.” (Latour, 1987:69) 

Om vi vill göra anspråk på att granska forskningens resultat måste vi alltså följa 
forskare och inskriptioner som enligt ANT och Latour utgör så kallade aktörer i 
nätverk. Sammanfattningsvis avser jag att principiellt följa Latours (1987) 
antropologiska resa för att öppna upp vetenskapens svarta lådor, fast riktningen är 
annorlunda – när Latour (1987) hamnar i nya texter och laboratorier hamnar jag 
istället i hälso- och sjukvården, vilket benämns det ekonomiska laboratoriet. 

Från att ha presenterat nationalekonomins epistemologiska och ontologiska 
utgångspunkter, dvs. originalet – som är min re-presentation av denna förstås – och 
därefter den vetenskapliga textens inneslutning och uteslutning av läsare, ska jag nu 
föra dig till en akademisk debatt. En debatt som jag menar är viktig att illustrera då 
denna kan ses som en del av översättningsprocessen – från den ekonomiska 
vetenskapliga praktiken till andra praktiker (hälso- och sjukvården i detta fall). 
Några aspekter framstår nu som viktiga. För det första vill jag med debatten 
illustrera att den neoklassiska marknaden verkligen översätts till sjukvården – såväl i 
text som av författarna – vetenskapsmännen. Men denna översättning står inte fri 
från andra (kon)texter, dvs. vetenskapen beskriver inte enbart det den studerar, den 
vetenskapliga praktiken organiserar andra praktiker (hälso- och sjukvården i det här 
fallet). Denna organiserande (Law, 2002) – eller exekutiva (Callon, 1998) eller 
performativa (Latour, 1987; 1992) funktion – kan delas upp i två delar – direkt 
närvaro i praktiken i fråga och indirekt genom att texter cirkulerar i andra praktiker
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utöver den vetenskapliga. Den av mig illustrerade akademiska debatten, som följer 
härnäst, har som syfte att visa att båda är viktiga, men som jag tidigare 
argumenterat för är det den indirekta – diskursiva – organiserande påverkan som 
jag inriktar mig på i den här studien.

Homo oeconomicus i hälso- och sjukvården 
Detta avsnitt har ambitionen att spegla en akademisk debatt om huruvida 

konkurrens och marknadskrafter är en resurseffektivare väg för hälso- och 
sjukvården än den nuvarande offentliga sektorns26 utformning, eller om det är en 
sektor som pga. dess säregna natur27 inte lämpar sig för konkurrensutsättning. Den 
akademiska debatten är intressant då debattörerna försöker att sluta sina svarta 
lådor och på så sätt tysta sina teoretiska konkurrenter och enrollera dem som har 
som uppgift att hantera problemen (politiker till exempel). Med andra ord kan jag 
med hjälp av debatten åskådliggöra både hur den vetenskapliga texten innesluter 
och utesluter aktörer – hur den vetenskapliga texten gör anspråk på att ta med sig 
den yttre världen – det ekonomiska laboratoriet – in till texten och genom otaliga 
referenser verkligen övertala läsaren att det är så här det ser det ut. Att öppna upp 
akademiska debatter är ett led i science in action för att öppna upp kontroverser – 
den neoklassiska svarta lådan – på nytt28.

Avsikten med det här första avsnittet är att övergripande visualisera delar av en 
debatt mellan Alain C. Enthoven och Donald W. Light29. Avsnittet gör anspråk på 
att visualisera Enthovens och Lights inlagor i debatten om konkurrens i hälso- och 
sjukvården, specifikt är det modellen av kontrollerad konkurrens som är 
utgångspunkten (Enthoven är modellens upphovsman). I avsnittet presenteras 
debattörernas teoretiska beskrivning av modellen samt deras argumentation kring 
varför den teoretiska modellen – med dess neoklassiska utgångspunkter – är bra 
respektive dålig för hälso- och sjukvården. Dock presenteras Enthovens och Lights 
argumentation var för sig. 

Alain C. Enthoven utvecklade under 1970 talet en konkurrensmodell för 
sjukvården – kallad kontrollerad konkurrens30. Modellen fick fäste, först i den 
amerikanska kongressen i slutet av 70-talet (Enthoven, 1980) och sedan i Bush-31

och Clintonadministrationen (Enthoven, 1993). 1985 skrev Enthoven ett inlägg om

                                          
26 Det är nog väldigt få som förespråkar att koordineringen av hälso- och sjukvård i samhället fullt ut skall skötas 

av marknaden (möjligtvis libertarianerna, se avsnitt om Henri Lepage i förra kapitlet) 
27 Att det uppstår specifika problem i hälso- och sjukvården med externa effekter, imperfekt konkurrens och 

asymmetriskt fördelad information (Light, 2000). 
28 Det här är således bara ett mellansteg för att studera vetenskaplig produktion (science in action) – att illustrera 

debatten. Den svarta lådan måste öppnas genom att gå in i det ekonomiska laboratoriet – dvs. hälso- och sjukvården. 
29 Donald W. Light är Sociolog och Alain C. Enthoven är Hälsoekonom. Sedan 80-talet har Light adresserat 

Enthoven i otaliga artiklar – ofta väldigt provokativt och personligt (även om det inte syns i illustrationen). Enthoven 
har, i de texter jag läst, aldrig kommenterat något av Lights inlägg och kommentarer. Den akademiska debatten 
präglas därför av en högljudd sociolog och en fullständigt iskall hälsoekonom.  

30 Eng. Managed Competition. 
31 George Bush den äldre. 
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den brittiska hälso- och sjukvården som han menade kännetecknades bland annat 
av byråkrati, ineffektivitet och perversa initiativ, i det sistnämnda observerar 
Enthoven att samma ersättning utgår oavsett produktivitet och kvalitet (Light, 
1990; 1992; 1993; jfr Enthoven, 1980). Enthoven lanserade kontrollerad 
konkurrens som den modell som kunde ta britternas hälso- och sjukvårdssystem ut 
ur dess kris och Thatcher och hennes administration lyssnade och reformerade. 
Kontrollerad konkurrens kom därför att utgöra en betydelsefull utgångspunkt i 
såväl USA som Thatcheradministrationens förändring av hälso- och sjukvården 
(Light, 1988; 1990; 1991; 1992; 1993; 1995; 2000; 2001b): Storbritanniens hälso- 
och sjukvård transformerades om och blev, enligt Light (2000), den näst största 
sjukvårdsmarknaden i världen, efter USA. Inte nog med detta, kontrollerad 
konkurrens har vida spritts, inte bara inom USA och till England, utan till alla 
kontinenter (Light, 2001a). Nu går jag över till själva visualiseringen av den 
akademiska konflikten. Först ut är den kontrollerade konkurrensmodellens 
upphovsman Alain C. Enthoven. 

Alain C. Enthoven 
Kritiken mot konkurrens i hälso- och sjukvård är missledande och helt felaktig, 

enligt Enthoven (1980; 1993) och Enthoven & Singer (1999; 2000), eftersom den 
konkurrens som hittills funnits inte på något sätt har innehållit någon 
priskonkurrens. Enthoven (1980) har från första början utgått från att konkurrens 
aldrig i någon egentlig mening har existerat i hälso- och sjukvården. Detta innebär 
inte att han utgår från att laissez faires konkurrens oavkortat kan implementeras. 
Hälso- och sjukvårdsmarknaden är i vissa avseenden av helt annan natur än andra 
marknader. Dock, menar Enthoven (1980), innebär inte detta att ekonomisk 
priskonkurrens är omöjlig, utgångspunkten är att neoklassisk konkurrens kan och 
ska införas men att den noggrant måste regleras. Enthoven (1980:72-73) definierar 
neoklassisk konkurrens från utbudssidan och från efterfrågesidan, som: 

”When economists talk about a competitive economy as an efficient way to allocate 
resources, they are referring to a system in which buyers and sellers are cost-conscious. 
Each producer pays the full cost of the goods and services he sells. The price at which 
he sells is set in competition with other sellers. The price he can get is what buyers are 
willing to pay in view of what other sellers are asking. He cannot raise his price above 
what other sellers are asking for similar products or services without losing business. 
His profit margin is the difference between the market price and what it cost him to 
produce a unit. It is reduced if he lets his production cost increase. So he is cost-
conscious in the use of resources. The consumer has limited resources. If he spends more 
on one thing, he has less money for other things, so he is motivated to consider the 
value received for each dollar he spends. The consumer is assumed to be well informed 
about the price and quality of his purchases before he buys, and his purchases are 
voluntary. When such cost-conscious buyers and sellers are free to shop around and 
make the transactions that are of best advantage to themselves, trade produces a kind 
of social optimum in which all opportunities for mutual gain have been exhausted.” 
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Priskonkurrens är således det som behövs för att lösa den kostnadskris som 
drabbar hälso- och sjukvården idag, och som kommer att vara än mer påtaglig i 
framtiden (Enthoven, 1980; 1993). Men för att konkurrens ska kunna berika hälso- 
och sjukvården behövs, enligt Enthoven (1980; 1993) ett system där priskonkurrens 
är norm och inte undantag. Implementering av kontrollerad konkurrens i hälso- 
och sjukvården erbjuder just denna möjlighet. Givet att kontrollerad konkurrens 
implementeras i full skala prognostiserar Enthoven (1980) att kontrollerad 
konkurrens reducerar kostnaderna i hälso- och sjukvården med 25 procent 
samtidigt som konsumenterna kommer att bli mer tillfredställda med utbudet.

Ett antal år senare utvärderade Enthoven den modell som han lanserade i slutet 
av 70-talet. Så här beskriver Enthoven (1993:29) den kontrollerade konkurrensens 
utveckling:

”(…) A purchasing strategy to obtain maximum value for money for employers 
and consumers. It uses rules for competition, derived from rational microeconomic 
principles, to reward with more subscribers and revenue those health plans that do the 
best job of improving quality, cutting cost, and satisfying patients. The ‘best job’ is in 
the judgement of the sponsor armed with data and expert advice, and informed cost-
conscious consumers. The rules of competition must be designed and administrated so 
as not to reward health plans for selecting good risks, segmenting markets, or otherwise 
defeating the goals of managed competition. Managed competition occurs at the level of 
integrated financing and delivery plans, not at the individual provider level. Its goal is 
to divide providers in each community into competing economic units and to use 
market forces to motivate them to develop efficient delivery systems. Managed 
competition is price competition, but the price it focuses on is the annual premium for 
comprehensive health care service, not the price for individual services.” 

Enthovens (1980; 1993, Enthoven och Singer, 1999; 2000) utgångspunkt är, som 
jag tidigare skrivit, att laissez faires marknaden inte kan implementeras fullt ut i 
hälso- och sjukvården då denna till viss del är av annan art och natur än andra 
marknader. Problem som Enthoven (1980) förutspådde ska uppstå i hälso- och 
sjukvården är klassiska teoretiska problem för den neoklassiska marknaden såsom 
externa effekter, imperfekt konkurrens och asymmetrisk information vilka har givit 
upphov till free-riders, fördelaktig riskselektion, skev inkomstfördelning och höga 
informationskostnader. Enthoven (1993) menar att de samlade erfarenheter som 
finns om kontrollerad konkurrens (rådgivare, administratörer av kontrollerad 
konkurrens, och han själv) visar att aktörer funnit alternativa – oförutsedda – vägar 
att kringgå modellen för att behålla eller förstärka sin konkurrenskraft utan att 
behöva utsättas för priskonkurrens, till exempel genom att specialisera sig i nischer; 
skapa ny efterfrågan; fokusera på lönsamma patienter (dyra diagnoser eller dyr 
behandling) eller fokusera på relativt okomplicerade enkla fall; skicka vidare 
kostsamma patienter som belastar någon annans budget (olönsam diagnos eller
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speciellt svåra fall) och till sist manipulera data för att öka intäkterna32 33 (Enthoven, 
1980; 1993). För att disciplinera de involverade aktörerna och institutionerna måste 
nya regler stipuleras utifrån de mikroekonomiska principerna (Enthoven, 1980; 
1993). En bärande filosofi som Enthoven har för att försvara sig mot kritikers 
hypotetiska eller faktiska problem med kontrollerad konkurrens är att förslå nya 
regleringar och hårdare övervakning av marknaden med hjälp av olika 
kontrollorgan. Svaret till kritikerna är: 

”I think that problem could be managed using the following tools (…)” 
(Enthoven, 1993:29) 

Enthoven (1993) pläderar för att hälso- och sjukvården, trots de identifierade 
bristerna, måste utsättas för marknadskrafter och konkurrens för att bristerna som 
finns ska kunna åtgärdas och för att möta det förändringstryck som hälso- och 
sjukvården står inför i framtiden. En nödvändig förändringsåtgärd för att utveckla 
och förnya hälso- och sjukvården är att avveckla ineffektiva sjukhus och doktorer. 
Den traditionella hälso- och sjukvården som är politiskt driven har visat sig 
oförmögen att klara denna uppgift, det är ett historiskt faktum: 

”(…) We have an extremely wasteful and inefficient system that has been bathed 
in cost-increasing incentives for over fifty years. We badly need a radically more 
efficient system. That will mean closing hospitals and putting surgeons out of work.” 
(Enthoven, 1993:40) 

Verksamheter med politisk styrning tenderar således att låsa fast och omöjliggöra 
förändringar och endast konkurrens kan garantera kontinuerlig 
produktivitetsförbättring och utvecklandet av kostnadsskärande nya organisatoriska 
lösningar (Enthoven, 1980; 1993; Enthoven & Singer, 1999; 2000). Konkurrens är 
således inte bara en garant för avveckling utan också för kontinuerlig utveckling, 
förutsättningar för att kunna svara upp mot de dramatiska förändringarna i 
teknologi, befolkningsstruktur (en allt äldre andel av befolkningen) och sociala och 
ekonomiska strukturer. Hälso- och sjukvården måste vidare kännetecknas av att 
vara användarvänlig. Detta som en konsekvens av att dagens unga generationer 
kräver helt annan service i hälso- och sjukvården. Kontrollerad konkurrens är 
användarvänlig i kontrast till det nuvarande offentliga monopolet som är notoriskt 
användarfientligt (Enthoven, 1993). Dessa pågående förändringar i hälso- och 
sjukvården och samhället som sådant gör att hälso- och sjukvården står inför svåra

                                          
32 Ett exempel på detta kan vara de diagnoser som är lönsamma har ökat lavinartat, dvs. antalet inrapporterade 

fall har ingen motsvarighet i den egentliga hälsostrukturen. Möjligheten uppstår då läkare och sjukhus själv 
rapporterar in sina kostnadsunderlag till det så kallade DRG-systemet (Enthoven, 1993). Diagnosis Related Groups 
används dessutom som ett prisinstrument, vilket gör att de manipulerade diagnoserna inte bara snedvrider 
kostnadsmassan, utan de förändrar också prisnivåerna (jfr Light, 1995; 2000; 2001).  

33 Light (1995) konstaterar att till listan kan läggas maktmissbruk, t.ex. hemliga överenskommelser och 
samförstånd; tystande av kritiker; mutor till reglerande instanser; missledande information till konsumenter 
tjänstemän och politiker; fördröjda eller obetalade räkningar. 
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utmaningar och svåra val. Ett sådant val står mellan ”(…) cost/quality trade-off 
judgments” (Enthoven, 1993;40) och den enda part som kan välja i frågan är 
konsumenter34 som är ”(…) responsible for the cost consequences of their choices”
(Enthoven, 1993:41). Som en följd av detta är konkurrens den enda vägen för att 
förverkliga ett hälso- och sjukvårdssystem som drivs av informerade konsumenter 
som använder pengar på marginalen35.

Enthoven (1993) konfronterar också sina kritiker och upprättar en lista där han 
dementerar de vanligaste missförstånden beträffande kontrollerad konkurrens – 
vad kontrollerad konkurrens inte är: Kontrollerad konkurrens är, till att börja med, 
inte en fri marknad, utan: 

”Managed competition uses market forces within a framework of carefully drawn 
rules.” (Enthoven, 1993:44) 

Kontrollerad konkurrens ska heller inte förväxlas med decentralisering i hälso- 
och sjukvården för: 

”It is new rules, not no rules.” (Enthoven, 1993:44) 

Aktörerna på marknaden måste ständigt övervakas så att reglerna efterföljs och 
när regler bryts måste nya regler tillkomma. Det krävs således en aktiv part i den 
konkurrensutsatta marknaden för att övervaka och vårda marknaden. Denna 
uppgift tillfaller en part, nämligen: 

”(…) Sponsors [who] work actively to perfect the market. Everyone is given an opportunity to 
enrol.” (Enthoven, 1993:44) 

Enthoven gör därmed gällande att kontrollerad konkurrens inte är avreglering 
utan snarare införandet av nya regler, och att kontrollerad konkurrens ännu inte har 
implementerats med full kraft någonstans. Inte heller tvingas människor in i stora 
system, exempelvis HMO:s36, som kritikerna hävdar. Tvärtom, kontrollerad 
konkurrens strävar mot individers rätt att utforma sina egna hälsoplaner och 
möjligheten att ansluta sig till små vårdnadsgivare. Däremot, menar Enthoven 
(1993), måste människor ta de ekonomiska konsekvenserna av sina val. Vidare är 
den kritik mot kontrollerad konkurrens som gör gällande att konkurrens leder till 
försämrad kvalitet i hälso- och sjukvården, direkt felaktig. Det är snarare en regel än 
ett undantag att ekonomisk rationalitet och kvalitet går hand i hand. Kontrollerad 
konkurrens är heller inte ett outforskat experiment baserat på naiva föreställningar

                                          
34 Enthoven använder explicit konsumenter i sin text när han hänvisar till patienter.  
35 Tidigare i artikeln hänvisar Enthoven (1993) till avtagande marginalnytta som en central komponent i 

kontrollerad konkurrens. 
36 Health Maintenance Organization, dvs. grupper av kliniker och administratörer som förser medlemmarna – de 

som tecknat sig att betala en fast årlig avgift – med den vård de behöver. 
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om en empiriskt otestad ekonomisk teori. Enthoven (1993:45) deklarerar att det är 
bevisat att alla delar i kontrollerad konkurrens fungerar i praktiken, utmaningen 
som återstår att lösa är: 

”(…) To put these best practices together into one complete managed competition 
system. The rest is extrapolation based on generally accepted principles of rational 
economic behaviour.”  

Avgörande för den kontrollerade konkurrensmodellens framgång är att alla 
reformer, i alla delar av systemet, måste utgå från samma principiella grund – de 
antaganden som gäller i pristeorin. Det som orsakat den kontrollerade 
konkurrensmodellens brister och defekter är politiska beslut och reformer 
grundade på andra principer och prioriteringar än de ekonomiska. Det har skapat 
stora brister i den institutionella omgivningen (Enthoven & Singer, 1999; 2000). 
Själva principerna för kontrollerad konkurrens är sunda, de har förklarats, 
utvecklats och debatterats i den akademiska litteraturen i över ett decennium 
samtidigt som noggranna analyser utförts av vad som fungerar i hälso- och 
sjukvården. Enthoven (1993) betonar noga att kontrollerad konkurrens aldrig kan 
uppfattas som en universallösning för alla tänkbara problem. Kontrollerad 
konkurrens löser inte problemen med fattigdom, hemlöshet, rasism osv. Däremot 
har en lyckad implementering av kontrollerad konkurrens kapacitet att nå 90-95 
procent av befolkningen och för de flesta människor innebär modellen: 

”(…) Higher quality care at a much lower cost, organized and delivered in a much 
more coherent and satisfactory way.” (Enthoven, 1993:44) 

Kontrollerad konkurrens kan, slutligen, inte avvärjas av sina kritiker som ett 
modeord, inte heller ett hopkok av idéer som låter bra och kritikerna har fel när de 
påstår att modellen tar evigheter att implementera. Att förändra hälso- och 
sjukvårdens finansiering och utförande genom kontrollerad konkurrens är inte ett 
projekt som är klart först någon gång 2010. Det går väsentligt mycket fortare än så 
(Enthoven, 1993). 

Donald W. Light 
Light (2000:395) beskriver och definierar neoklassisk konkurrens och dess 

utgångspunkter enligt följande: 

“There must be many buyers and sellers so that no one’s actions are large enough to 
affect the market overall. These buyers and sellers should have no relations with each 
other that might affect each other’s economic behaviour. Buyers can purchase from the 
full array of sellers/providers and products. There are no barriers of entry or exit of 
sellers, so that failing sellers drop out of the market and sellers with better products or 
prices can enter the market easily. There is full information about services, products, 
prices, and quality. This information is free and quickly obtained by sellers and
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especially buyers. Buyers choose to ‘maximize their utilities’, that is, to seek the 
greatest gain that they can. Market signals are instantaneous, and the market quickly 
clears differences between supply and demand through price fluctuations. Price conveys 
all that buyers need to know to buy smart and measure their ‘opportunity costs.’ There 
are no externalities to these transactions, so that the buyers directly experience the full 
benefits and liabilities of their purchases”. 

Lights (2000) beskrivning av principerna för den neoklassiska marknaden 
överensstämmer således teoretiskt med Enthovens (1980). Light (2000) konstaterar, 
precis som Enthoven (1980; 1993), att kontrollerad konkurrens utgår från de 
neoklassiska principerna; principerna som reducerar människan till homo 
oeconomicus (Light, 1995).

Light (1995) levererade en egen lista – som respons på Enthovens (1993) 
försvarslista om vad kontrollerad konkurrens är och inte är – om hur kontrollerad 
konkurrens leder till externa effekter, marknadsimperfektioner och asymmetrisk 
information i hälso- och sjukvården. Till skillnad från Enthoven (1993) som skyller 
de dåliga exemplen på modellens bristande regelverk och institutioner (se också 
Enthoven & Singer, 1999; 2000) menar Light (1995; 2000) att avarterna uppstår på 
grund av teoretiskt inneboende anomalier i den kontrollerade 
konkurrensmodellen37. Till att börja med leder kontrollerad konkurrens till att 
monopol och oligopol uppstår med höga inträdes- och utträdesbarriärer och att det 
leder till att: 

”(…) After a shake-out period, managed competition minimizes its principal goal 
of price competition.” (Light, 1995:147) 

Men frågar sig Light är då inte stora enheter absolut nödvändiga för att realisera 
skalfördelar? Svaret, menar Light (1995:147, jfr Light, 2000), är att: 

”There seems to be little evidence that they are. A national team of economists 
found that hospital mergers in the US raise prices, despite rhetoric about being more 
efficient and competitive.” 

Lägg därtill att det i samband med att modellen skapas och upprätthålls uppstår 
stora kostnader (Light, 1995). Bland annat ökar kostnaderna dramatiskt eftersom 
sjukhusen, i rädslan för att förlora eller i ivern att vinna, konkurrerar om vad de tror 
är de bästa ledarna, vilket i sig öppnar för en utveckling där: 

“Administrators become managers, and directors becomes chief executives at 
substantially higher salaries. Consultants proliferate, offering countless secret

                                          
37 Ett förtydligande behövs här. Light (1995; 2000) menar inte att den neoklassiska teoretiska konstruktionen 

innehåller anomalier. Det är bara den teoretiska översättningen av neoklassisk konkurrens i form av kontrollerad 
konkurrens som innehåller anomalier. 
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(proprietary) ways or systems for reducing costs or increasing revenues (…)” (Light, 
1995:148, se också Light, 1990; 1992; 1993; 2000)  

Som svar på de bedrägerier och misslyckanden som uppstår på den 
konkurrensutsatta hälso- och sjukvårdsmarknaden måste staten eller de stora 
köparna spendera stora summor på att instruera, övervaka och korrigera 
aktiviteterna. För att styrka sina resonemang hänvisar Light (1995:148) till 
amerikanska studier som kommit fram till att kostnaderna ökade dramatiskt i USA 
under 80-talet:  

”(…) Administrative and marketing costs steadily increased from the highest in 
the Western world (about 19 % of total expenditures) to approximately 24 %.”

Denna kostnadsstigande trend har fortsatt i USA och ser inte ut att avmattas, 
hävdar Light (2000).

Eftersom kontrollerad konkurrens uppmuntrar till vinstmaximering, helt i 
enlighet med den neoklassiska pristeorin, tillsammans med de djupgående 
teoretiska felen kräver det övervakning och reglering gällande priser, kvalitet, 
produkter, patienters nöjdhet etc. (Light, 1995; 2000). Det är bara det att 
möjligheten att utföra sanktioner är svåra, kanske omöjliga, när oligopol existerar – 
”It is like trying to spank a 200 kg gorilla” konkluderar Light (1995:148). Den 
avgörande poängen, enligt Light (1995:148), är att ”(…) free markets do not exist. This 
commonly heard term is rhetoric, ideology”. Dessutom är kontrollerad konkurrens de facto 
designad för att ”(…) use extensive rules in order to shape a field of market failure into a 
viable neoclassical market.” Det vill säga vi sätter vår tillit, menar Light (1995), till en 
marknad som per definition bygger på bristande tillit som måste regleras, samtidigt 
som de regleringar som hittills införts varit ofruktbara och meningslösa. I en 
modell som utgår från bristande tillit behövs således övervakare, men dessa 
övervakare, visar det sig, är de stora konkurrerande hälsoplanerna (Light, 1995). De 
konkurrerande hälsoplanerna måste, enligt den teoretiska förutsättningen för 
modellen, vara experter på ekonomisk vinstmaximering och maximering av 
självintresset. Det här är en inbyggd teoretisk paradox – att vinstmaximerarna ska 
övervaka hälso- och sjukvårdsmarknaden – som leder till att: 

“Competition must be regulated to avoid forms of market failure; however, those 
regulators are not enough to stay the powerful, ingenious actions of competitors. 
Therefore, competition must also be managed, but those managing are likely to be from 
the ranks of competitors. One begins to despair that the model will ever work.” 
(Light, 1995:149; se också Light, 1993) 

Ett exempel på modellens teoretiska anomali ger Light (2000) – när avtal slöts 
med sjukhus reglerades de i så hög utsträckning att det blev nästan omöjligt för 
sjukhusen i fråga att gå i konkurs. Det vill säga regleringarna som infördes för att
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styra marknaden raderade ut en av modellens fundamentala utgångspunkter – den 
osynliga handens skoningslösa effekt mot ineffektiva marknadsaktörer. Det 
kostnadseffektivaste sättet vore att införa tillit som det grundläggande för hälso- 
och sjukvården38. Tillit är en billig och effektiv koordineringsmekanism (Light, 
1995; 1997b; 2000). 

I och med att den teoretiska konstruktionen av kontrollerad konkurrens bygger 
på både tillit och bristande tillit leder detta till fler dramatiska effekter. Tillit finns i 
modellen till de aktörer som kommer att försöka att förbättra sin egen position vis- 
à-vis konkurrenterna, och det har visat sig att de inte alltid gör det genom att bli 
effektivare och mer prisvärdiga. Det vill säga konkurrenterna konkurrerar med 
varandra med andra medel utanför den rena priskonkurrensen. Bristande tillit riktas 
mot dem som vanligtvis styr hälso- och sjukvården, nämligen politikerna. Politiker, 
hävdar till exempel Enthoven (1980; 1993), klarar inte av att styra den nödvändiga 
utslagningen – det måste skötas av den osynliga handen. Summa summarum 
innebär det att fundamentet för kontrollerad konkurrens baseras på: 

”(…) Distrust of democratic politics, of professionals and of non-economic motives, 
to be replaced by trust of economic motives and the managers of markets.” (Light, 
1995:149, se också Light, 1992; 1993; 2000) 

Light (1995) argumenterar vidare att det finns en förväntan att stora 
effektivitetsvinster uppstår med kontrollerad konkurrens. Men, konkurrens mellan 
stora vårdgivare har inte inneburit effektivitetsvinster. De bästa vårdgivarna i USA, 
som har “vagga till grav” vård, spenderar mer pengar per capita än vårdgivare i 
något annat land, och deras overheadkostnader är högre. Lägg därtill de omfattande 
skandaler och stämningsansökningar som drabbat de nya stora privata 
vårdbolagen39. Dessa marknadsimperfektioner uppstår enligt förespråkarna för 
kontrollerad konkurrens40 på grund av att modellen inte införts till fullo. Men Light 
(1995:150) är av annan uppfattning;

”To this observer, they seem like dangers that follow from the inherent flaws of the 
full model.” (se också Light, 1990; 1992; 1993; 2001b)  

Ytterligare något som förutsätts i kontrollerad konkurrens är att effektivitet i 
vård verkligen kan mätas – men att mäta effektivitet i vård är oerhört problematiskt 
(Light, 1995:150), vilket olika experter inom hälso- och sjukvård har fört fram:  

                                          
38 Se Light (1997b; 2000) för en genomgång av hans egen teoretiska modell – Managed Corporation.  
39 Light (1995:149-150) exemplifierar bland annat med; “(…) selectively marketing to healthier customers, reducing or 

obstructing benefits most needed by people with disabilities or chronic disorders (…) intentionally inserting cheaper implants on older 
patients because top-quality ones will outlast their life expectancy, putting loyalty clauses in contracts (prohibiting criticism of any company 
actions) and then firing clinicians who complain about low quality.”

40 Light (1995) nämner inte i texten vilka förespråkare för kontrollerad konkurrens han avser. Men att Enthoven 
(1980; 1993) utgör en av dem är ställt bortom allt tvivel. 
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”Yet according to experts in the field, precision in evaluating both benefits and costs 
is impossible.” 

Sammantaget leder detta till att antagandet om effektivitet endast är en gissning 
utan substans. Om nationer inför kontrollerad konkurrens vet vi, enligt Light, 
således bara att nya kostnader tillförs hälso- och sjukvården utan att veta om det 
egentligen bereder väg för någonting gott (se också Light, 1988, 1992; 1993; 1995; 
1997 a; 1997b; 2000). En annan fundamental utgångspunkt för kontrollerad 
konkurrens är att patienten väljer vård utifrån kostnader för vården, dvs. priset. 
Light (1995:150) argumenterar för att patienter inte alls är så priskänsliga, och 
därigenom benägna att byta vårdigvare, som modellen utgår från: 

”(…) There is good reason to doubt that most people would switch providers to 
save $20-40 a month.” 

Men, problemet är mycket djupare än så, menar Light (1995). Se bara på alla 
skandaler, som till och med diskuterats i USA:s kongress, där flera fall visar på att 
försäkringsbolag lyckats lura USA:s mest erfarna köpare – de äldre. Lägg därtill att 
produkterna som försäkringsbolagen sålde var, i hälso- och sjukvårdsamanhang, 
tämligen enkla och okomplicerade. Light (1995:150) slutsats utifrån detta är att:  

”If society’s most experienced bargain shoppers can be repeatedly taken with simple 
products, it does not bode well for them to make choices among corporate-run systems 
of clinical services. Moreover, a recent study provides evidence that half of all adults 
cannot read or handle simple arithmetic problems involved in a billing error.”

Ett annat allvarligt problem är att givet att två procent av den amerikanska 
befolkningen står för 41 procent av vårdens utgifter och tio procent står för 72 
procent förstår vi varför det är logiskt för marknadsaktörerna att undvika dessa 
olönsamma patienter (Light, 1995). Vissa förespråkare för kontrollerad konkurrens 
menar vidare att hälso- och sjukvårdsystemet borde delas upp och erbjuda 
hälsoplaner med olika täckning41 beroende på betalningskraft. Light (1995:150-151) 
menar att kontrollerad konkurrens i sig uppmuntrar och förstärker diskriminering 
och om även denna distinktion införs riskerar det att drabba de fattiga och sjuka 
mest:

”A basic law of health care is that the sick get poorer and the poor get sicker (…) 
With differential coverage plans, the inverse coverage law begins to manifest itself.”  

En annan inbyggd förutsättning i kontrollerad konkurrens är att konsumenter 
agerar i enlighet med vad som stipuleras i pristeorin och utifrån detta antagande får 
patienten ökade valmöjligheter. Light (1995:151) argumenterar istället för att

                                          
41 Det vill säga hälsoplanerna ger mer eller mindre försäkringsskydd mot sjukdomar. 
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kontrollerad konkurrens i praktiken reducerar patienternas valmöjligheter eftersom 
modellens utgångspunkt är: 

“(…) To reduce and channel patient choice into choosing a plan and then a 
primary-care provider within that plan.”

Det vill säga modellen har en inbyggd tendens att skapa oligopol och att det 
därmed är ställt bortom allt tvivel att det individuella fria valet som sådant 
reduceras (Light, 1995; se också Light, 1990; 1992; 2000).  

Slutligen menar Light (1995) att kontrollerad konkurrens underminerar offentlig 
verksamhet. Fundamentet i kontrollerad konkurrens är priset, det vill säga att 
konsumenter ska söka sig till hälsoplaner – vårdgivare – som har de bästa priserna. 
I och med att 20 procent av dem som är med i hälsoplanerna faktiskt byter 
hälsoplan varje år skapas incitament för företagen bakom hälsoplanerna att bara 
tänka preventivt ett år i taget. Light (1995:151) frågar sig då; vilka incitament finns 
det för ett privat företag som saluför en hälsoplan att arbeta med preventiva 
åtgärder när endast några av barnen är deras kunder och att dessa barns föräldrar 
kanske byter hälsoplan näst år? Svaret, tycks för Light (1995), vara att det inte finns 
några preventiva incitament i kontrollerad konkurrens. Än värre blir situationen när 
företag hemlighåller information som är av allmän nytta och att företagen sätter 
munkavle på personalen för att försäkra sig om att viktig strategisk information, 
marknadshemligheter, stannar innanför koncernens väggar. När personal sprider 
kommersiellt känslig information har det i flera fall resulterat i olika bestraffningar, 
t.ex. avsked. Till och med politikerna, menar Light (1995:151), agerar på ett djupt 
otillfredsställande sätt för att nå målen med att införa kontrollerad konkurrens: 

“(…) Ministers, in turn, have become quite ideological about declaring the success 
of managed competition, by refusing to release important data that might give an 
accurate picture, by issuing reports with largely derived statistics, by collecting data in 
new forms so comparative performance cannot be measured and by funding very little 
rigorous evaluation of markets.”

Den neoklassiska svarta lådan sluts och läcker! 
Uppenbarligen påtalar Light att de observerade problemen härstammar från 

konkurrensens självaste natur och, kanske framförallt, den kontrollerade 
konkurrensmodellens inneboende anomalier i en hälso- och sjukvård som är 
sociologisk unik (Light, 2000). Det vill säga hälso- och sjukvården innehåller mer 
mänskliga drivkrafter och motiv, värderingar, normer, lojalitet, stolthet osv., än 
ekonomens homo oeconomicus. Enthoven å andra sidan hävdar att de observerade 
problemen är naturliga utkomster av en modell som inte, hittills, varit fullständigt 
implementerad. Vad som är orsak och verkan här är inte särskilt intressant. Vad 
som är intressant är att Enthoven adresserar att marknaden kan vara effektiv så 
länge som den övervakas och utvärderas, medan Light argumenterar för att
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resurseffektivitet inom hälso- och sjukvården uppnås genom övervakade och 
utvärderade samarbetsformer. Således verkar det som att Enthoven och Light delar 
ännu en teoretisk utgångspunkt, nämligen att oavsett konkurrens eller samverkan 
leder mänskliga drivkrafter till spontana relationer och innovationer, som måste 
regleras och övervakas. En annan gemensam utgångspunkt är att den byråkratiskt 
politiskt styrda hälso- och sjukvården där professionen traditionellt haft en 
autonom maktställning (Light, 1988; 1991; 2000; Enthoven, 1980; 1993) har givit 
upphov till rigiditet och ineffektivitet. Denna trögrörlighet och bristande 
effektivitet är ett allvarligt hot mot hälso- och sjukvården, eller som Light 
(1993:286) skriver:

”(…) The most of the inefficiencies in medical services are embedded in professional 
habits, organizational structure, and bureaucratic or legal rules.” 

Men de lösningar som implementerats, som ett svar på de diagnostiserade 
problemen, har haft konkurrens i allmänhet och Enthovens modell i synnerhet som 
förebild42. En annan lösning hade kunnat vara: 

”What strikes this observer is that the changes needed – accountability43, needs-
based budgeting, and restructuring the relations between GPs44, specialists and 
hospitals – could have been done directly rather than incurring all the disruptions and 
costs, and the assault on the service ethos, that doing them indirectly through market 
reforms brings with them.” Light (1992:154-155) 

Trots alla beskrivna problem är kontrollerad konkurrens fortfarande politiskt 
lockande eftersom den förskjuter kostnadsproblemet till att härröra från 
ineffektivitet i hälso- och sjukvården, och inte till ett problem som uppstått pga. 
underfinansiering45 eller felaktiga prioriteringar (Light, 2000). Den svarta lådan av 
kontrollerad konkurrens håller på att slutas. Den bakomliggande teorin – den 
neoklassiska teorin om konkurrens – är ett osynligt fakta. För det första är de båda 
antagonisterna Enthoven och Light överens om att den teoretiska basen för 
kontrollerad konkurrens är den neoklassiska mikroteorin. För det andra är Light 
och Enthovens beskrivning av mikroteorin likartad såväl i teorins innehåll som i 
teorins teoretiska effekter av konkurrens på mänskliga föreställningar och 
handlingar. Det vill säga ekonomisk teori om konkurrens leder till att homo

                                          
42 Light (2001a) har, som tidigare skrivits, identifierat kontrollerad konkurrens i alla världsdelarna.  
43 Med accountability exemplifierar Light (1988) med införandet av diagnosrelaterade grupper (DRG) som 

innebar att sjuksystrarna (nurses) hade det väldigt svårt att föra fram sin egen nytta – deras bidrag till 
kostnadseffektiviteten – och offrades som ett led i sjukhusets strategi för att minska kostnaderna i samband med 
nyttjandet av sängplatser. Sjuksystrarna hade så att säga ingen egen rad i budgeten utan de ingick i budgetraden – 
kostnad per patientplats. De hade därmed, enligt Light (1988), ingen möjlighet att härröra och påvisa sin egen 
effektivitet i hälso- och sjukvården. 

44 General practitioners motsvarar allmänläkare. 
45 Exempelvis menar Light (2000) att Fransmännen skulle vara glada om de hade den andel av BNP som hälso- 

och sjukvården kostar i Storbritannien, tyskarna skulle vara glada om de låg på fransmännens nivå, kanadensarna 
skulle vara glada om de befann sig på tyskarnas nivå och USA skulle…osv. 
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oeconomicus reser sig över alla andra homo sapiens varianter och effekten av 
denna förenkling är dualistisk – bra/dålig.  

Den observerade komplexiteten, marknadsimperfektioner, asymmetrisk 
information och externa effekter, som uppstått på grund av homo oeconomicus 
handlingar måste hanteras. Det är båda debattörerna överens om. En övergripande 
summering av den akademiska debatten gör gällande att den ene debattören 
(Donald Light) argumenterar för att hälso- och sjukvårdens särart – sociologisk – 
ger upphov till avvikelser och djupgående problem när den neoklassiska marknaden 
utgör förebild för den praktiska modellen (Light, 1988; 1990; 1991; 1992; 1993; 
1995; 2000; 2001b) samt att teorin om kontrollerad konkurrens i sig innehåller 
anomalier (Light, 1995). Den andre debattören, Alain Enthoven, argumenterar för 
att mikroteoretiska utgångspunkter och principer är överförbara till hälso- och 
sjukvården men att det krävs tydliga och precisa spelregler på marknaden. De 
avvikelser och problem som uppstått är, enligt Enthoven, ett utslag av för lite 
konkurrensutsättning och för lite regler (1993; 1980) samt brister i hälso- och 
sjukvårdens övergripande strukturer och institutioner. Problemet har med andra 
ord hittills varit att kontrollerad konkurrensmodellen inte införts med full kraft 
(Enthoven & Singer, 1999; Enthoven & Singer, 2000).  

Den svarta lådan av kontrollerad konkurrens håller även på att slutas empiriskt, 
längden på aktörsnätverket är världsomspännande – den har observerats på alla 
kontinenter (Light, 2001a). Enthoven har haft stor exekutiv inverkan som 
upphovsman till och rådgivare av kontrollerad konkurrens, speciellt i USA och 
Storbritannien. Kontrollerad konkurrens är, naturligtvis, inte en enhetlig modell i 
sin tekniska utformning eftersom länders hälso- och sjukvårdssystemen har olika 
utformning och särskilda karaktär och, som den här studiens teoretiska referensram 
föreslår, lokala aktörer översätter modellen olika. Light (1992; 1995; 2000), som 
följt modellen under många år, anger att skillnaden mellan till exempel den engelska 
modellen och den amerikanska modellen är att den förra tillförlitar sig på att 
myndigheter och läkare skall köpa bästa vård åt sina patienter medan den 
amerikanska modellen förespråkar individuella patienters rätt och möjlighet att 
köpa sin egen vård. Den svenska modellen av kontrollerad konkurrens är på så sätt 
mer lik den engelska versionen än den amerikanska då modellen bygger på en 
separation av beställare och utförare – t.ex. Saltman och von Otters (1992) publika 
konkurrensmodell46, vilken kan jämföras med den behovsbaserade köpmodellen47

som Storbritannien mer och mer närmar sig (Light, 1995; 2001b).  

Författarna försöker tysta varandra i debatten genom skriftlig retorik och genom 
att associera och enrollera sig med andra delar i aktörsnätverket – otaliga är 
referenserna till forskning på området, andra typer av experters undersökningar och 
utlåtanden samt praktiska exempel hämtade från författarnas egna erfarenheter och
                                          

46 Eng. Public Competition (Saltman & von Otter, 1992). 
47 Eng. needs-based-purchasing model 

70



studier. Således försöker kombattanterna tysta varandra medelst sedvanlig 
vetenskaplig retorik och skrivsätt, dvs. genom att leverera en mängd olika 
faktaanspråk när författarna tar med sig världen där ute (hälso- och sjukvården) till 
världen här inne (den vetenskapliga artikeln). Intrycket jag har av den akademiska 
debatten är att båda författarna har samma fundamentala uppfattning om världen 
här inne, dvs. det ekonomiska fundamentet i neoklassisk teori är något givet; ett 
osynligt fakta. Däremot skiljer sig debattörerna genom det sätt som världen där ute 
ska re-presenteras här inne. Fast sammantaget går de båda längst reduktionens väg 
(se figurer förra kapitlet), kantad av precision och singular. Översättningarna av 
världen där ute här inne blir därför varandras motpoler; hälso- och sjukvårdens 
natur är sociologisk/ekonomisk; effekter av homo oeconomicus leder till sämre 
kvalitet/ökad kvalitet, minskade kostnader/ökade kostnader osv. Men i och med 
att båda författarna utgår exklusivt från sin egen referenspunkt 
(sociologi/nationalekonomi) hjälps de åt att osynliggöra det läckage och de 
paralogiska tillstånd som uppstår längst reduktionens väg, vägen där plural och 
komplexitet rymmer från precision och singular.

Med andra ord reflexivitetens väg är utom synhåll, den som är kantad av 
komplexitet och plural, av narrativa berättelser, metaforer, logik och fakta och 
läckage och paralogier. Därmed har möjligheten att fånga och illustrera komplexitet 
i hälso- och sjukvården gått förlorad för författarna var för sig och tillsammans och 
för kritikerna. Barriären och motståndet mot reflexiva samtal är stor, väldigt stor 
(fast svarta lådor kan öppnas och kontroverser blåsas till liv). Naturligtvis är 
debattörernas insikter och förståelse av hälso- och sjukvården stor, men jag menar 
ändå att när ekonomi och sociologi separeras kan de svaren endast leda åt varsitt 
håll – mer homo oeconomicus behövs/endast den sociologiska människan behövs 
– vilket innebär att själva innehållet och samspelet mellan olika processer saknas. 
Denna saknad, och detta tillkortakommande, kommer jag att försöka överbrygga 
genom att visa att översättningar sker i en kulturell ekonomi; en samtidig 
sociologisk som nationalekonomisk praktik vari komplexitet kan fångas och 
illustreras. Men mer om den kulturella ekonomin senare. 

Illustrationen nedan (figur 5) är den första i en serie av liknande figurer som 
vartefter kommer att utvidgas innehållsmässigt. Essensen i figur 5 är att aktörer 
översätter, formar och omformar olika cirkulerande material där ”cirkulation” är en 
konsekvens av mikro- och makroindelningens upplösning (diskurser är mer eller 
mindre utbredda och har således kortare eller längre omloppsbanor) och material är 
en konsekvens av att jag epistemologiskt inte skiljer mellan människor och ting (de 
existerar i samma epistemologiska värld så att säga). Det första cirkulerande 
materialet är nu på plats; ekonomisk teori och ekonomen som organisatör av 
ekonomin.
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Figur 5. Ekonomisk teori och ekonomen organiserar ekonomin. 

När jag nu har vecklat ut utgångspunkten att ekonomiska teorier och ekonomen 
har en organiserande inverkan på ekonomin, och illustrerat det i en akademisk 
debatt, är det dags för nästa kapitel vari jag kommer att utveckla figuren med fler 
cirkulerande heterogena material. 

Ekonomisk teori och ekonomen organiserar ekonomin
(i neoklassiska marknader) 

Ekonomisk teori och ekonomen organiserar ekonomin
(i neoklassiska marknader) 
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Översättningsprocessen 

En passage om aktörer och tings epistemologiska status 
Callon och Latour (1981) har pläderat starkt för en vetenskap som verkligen tar 

in icke-mänskliga aktörer i våra studier om samhället. Callon och Latour (1981:301-
302, fotnot nummer 8) definierar aktörer enligt följande: 

”By the term ‘actor’ we mean, from now on, the semiotic definition by A. Greimas 
in Dictionnaire de sémiotique (Paris: Hachette, 1979): ‘whatever unit of discourse is 
invested of a role’, like the notion of force, it is no way limited to ‘human’.” 

Aktörer kan således vara av en annan substans än mänskligt kött och blod och 
argumentationen är att det är direkt nödvändigt att ta in icke-mänskliga aktörer som 
är med och etablerar och bygger upp relationer och händelser i vårt samhälle. 
Aktörer har inom ANT-florans forskning varit t.ex. bakterier (Latour, 1988), tåg 
(Latour, 1998b), kammusslor (Callon, 1986a), den elektriska bilen (Callon, 1986b), 
management, byggnader och redovisningssystem (Callon, 1998a), broar (Callon & 
Law, 1997) och arbetskraftberäkningssystem (Law, 2002). 

Callon & Latour (1981) utfärdar i sin välkända deklaration att mikro/makro 
kontroversen är död eftersom det är epistemologiskt omöjligt och onödigt att dela 
världen i två delar; en där uppe en här nere. Callon och Latour (1981) argumenterar 
att aktörer förbinder och associerar sig med varandra i aktörsnätverk och när 
aktörer förbinder sig med varandra så expanderar nätverket i och med att fler och 
fler svarta lådor sluts, dvs. utrymmet för vad som är förhandlingsbart krymper (se 
också Latour, 1986 och Callon, 1986b). När fler och fler svarta lådor sluts uppfattas 
aktörerna i nätverket som en stor aktör (jfr Latour, 1987; Callon, 1986a). Med andra 
ord när aktörer uppfattas som stora beror det på att de associerat och enrollerat 
många andra aktörer, dvs. aktörsnätverket är långt. Men, och detta är av största 
vikt, i ontologisk och epistemologisk mening är inte makroaktörerna av mer 
komplicerad natur än mikroaktörerna. Slutsatsen som Callon och Latour (1981) 
drar blir därför att det inte är svårare att studera makroaktörer än mikroaktörer 
eftersom de är av samma storlek och form. Således bör den som införlivar ANT i 
sin forskning studera de aktiviteter där aktörer förbinder och kopplar loss sig i 
nätverk.

ANT har fått utstå kritik för sin utvidgning av aktörsbegreppet för att det leder 
till total relativism (se t.ex. Wenneberg, 2001). Särskilt Latour pläderar starkt för att 
så inte alls är fallet och att upplösningen inte alls leder till relativism – bara ett slut 
på mikro och makro kontroversen (se Callon & Latour, 1981; Latour, 1986; 1987: 
1992a; 1999a; 1999b). Den tolkning jag gör är att genom ANT – och då främst 
Latour – riskerar jag att upplösa den ontologiska skillnaden mellan 
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natur/samhälle. Jag skriver ”speciellt Latour” för att tydliggöra att det även finns 
riktningar inom ANT som faktiskt mildrar tingens mänsklighet (t.ex. Callon, 1998a; 
Callon & Law, 1997; Law, 1994; Law & Mol, 2002). Det är den senare inriktningen 
jag ämnar ansluta mig till. Jag är inte beredd att upplösa den ontologiska 
distinktionen mellan natur/samhälle och ting/människa; att det vi inte vet och ser 
inte finns och därför inte kan påverka oss. Dock är jag beredd att upplösa den 
epistemologiska skillnaden mellan ting och samhälle, dvs. att det vi konstruerar sker 
tillsammans och i friktion med ting där ting visar oss epistemologiska möjligheter.

Det cirkulerar olika epistemologiska diskurser med olika betydelse för mänskliga 
föreställningar och handlingar (varav den första har placerats i figuren – ekonomisk 
teori och ekonomen). Men en basal utgångspunkt är att med hjälp av inskriptioner 
öppnas det upp möjligheter att föra världen där ute (natur eller ting) närmare 
betraktaren, men möjligheten är begränsad eftersom världen där ute framträder 
fragmenterad och indirekt. Tidigare konstaterade jag att ekonomens natur är 
marknadsplatsen och vem utgör handlande subjekt på marknadsplatsen? Svaret blir 
människan och inte ting. Ting har inte någon intention med sitt handlande. För att 
kunna komma åt att studera aktörer som associerar sig i aktörsnätverk – som 
Latour (1987) endast kan komma åt i laboratoriet via forskarens handlingar och 
röst, dvs. tingen behöver ett språkrör för att kunna kommunicera – måste jag bege 
mig dit människor finns; marknadsplatsen. 

Återigen måste jag ta upp frågan om varför jag inte följer Latours (1987) väg för 
att studera interaktionen mellan betraktaren-forskaren-inskriptionerna. Vid en 
första anblick är textprocessen själva laboratoriet för ekonomen (med grafer, 
formler, statistiska körningar, ord osv.) och medan Latour måste förflytta sig från 
biblioteket (virtuellt eller fysiskt) till forskarens laboratorium för att kunna följa 
forskningen skulle jag egentligen bara behöva förflytta mig mellan olika 
programvaror – det virtuella biblioteket (vetenskapliga artiklar på Internet), 
statistiska program (SPSS) eller ordbehandlingsprogram (Word). Det saknas dock 
en fundamental förutsättning, nämligen möjligheten att praktisera och utföra 
experimentet nära, i friktion med, den ekonomiska naturen. Även om vi 
tillsammans producerar och utför ett experiment där vi testar konkurrensens 
utveckling över tid, på någon marknad, innebär det att inte en enda levande 
ingrediens finns representerad därifrån. När Latour (1987), eller någon annan, 
vandrar i forskningslaboratoriet finns det fysiska representationer av naturen där, 
bakterier och elektroder med mera, och den allestädes närvarande 
vetenskapsmannen samt eventuella kritiker. I det datorbaserade ekonomiska 
laboratoriet finns inte de mänskliga översättarna med överhuvudtaget. Därför väljer 
jag att fördjupa mig inom ekonomins praktik som sker på själva marknaden (det 
här är förövrigt inte en studie av vetenskapen i egentlig mening). Med andra ord jag 
lämnar den vetenskapliga texten och kontexten som skulle föra mig uppströms till 
den svarta lådan och förflyttar mig istället från fakta till översättarna belägna 
nedströms, de aktörer som på själva marknadsplatsen tar upp, släpper eller
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förändrar innehållet i den nationalekonomiska svarta lådan och andra cirkulerande 
epistemologiska diskurser. 

Riktningen må vara den motsatta och platsen av annan art, men principen kring 
översättning kvarstår. Faktaanspråk får sin betydelse och position – fakta eller 
fiktion – när den sätts i samband med andra fakta, dvs. när andra aktörer och 
inskriptioner tar vid. Men inte ens hela vetenskapliga samhällen har tillräcklig kraft 
för att klara denna översättning själv, den narrativa kunskapen måste bära uppe 
vetenskapen (Lyotard, 1979). Fast såsom översättningsprocessen skisseras här – 
inskriptioner och tekniker – är inte detta tillräckligt, såväl den vetenskapliga som 
den narrativa kunskapen bärs upp av ting. När Latour positionerar elektroden, eller 
missilen, eller DNA strukturen, gör han det således i förhållande till andra 
vetenskapliga efterföljande texter, för att sedan följa vetenskapsmännen till steget 
innan artikelns producerande – laboratoriet. För att kunna positionera den 
ekonomiska teorin måste jag göra det genom att följa de inskriptioner och aktörer 
som finns i ekonomin – på marknadsplatsen. Jag argumenterar följaktligen för att 
marknadsplatsen är ekonomens experimentella hemvist – en plats att både samla in 
och utöva data. Ekonomiska teorier begränsas, som jag argumenterade för i kapitel 
3, således inte till att vara enbart retoriska (jfr McCloskey, 1986; 1990), utan 
ekonomiska teorier påverkar det som de avser att studera; den ekonomiska teorin 
organiserar marknadsplatsen. Nu är det dock inte enbart teorier och teoretiker som 
har inflytande över riktningar i ekonomin. 

I nästa avsnitt ämnar jag beskriva inskriptionernas roll i ekonomin. Nu genomgår 
dock begreppet inskription en metamorfos och kallas för rationella tecken och de 
rationella tecknens roll i ekonomin är som förbindelselänk mellan teori och praktik. 
Metamorfosen är en konsekvens av att jag inte följer den ontologiska inriktning 
inom ANT som gör gällande att alla aktörer har samma status, oavsett om de är 
mänskliga eller icke-mänskliga. Genom att slå följe med till exempel Callon (1998a); 
Callon & Law (1997); Law (1994; 2002) och Law & Mol (2002) uppenbarar sig en 
möjlighet att göra en ontologisk skillnad mellan mänskliga och icke-mänskliga 
aktörer men ändå kunna kvarhålla att ting (rationella tecken i nästa avsnitt) har 
betydelse för mänsklig interaktion och aktivitet. En heterogent materiella värld där 
människor och ting delar samma epistemologiska utrymme. Det är så jag, i alla fall, 
tolkar inriktningen på de nämnda författarnas senare forskning. En tolkning jag tar 
tag i härnäst. 

Rationella tecken organiserar ekonomin 
En fråga som alltid är aktuell men som nu börjar bli trängande är till vilken grad 

av frihet som människor har i studien. Frågan initierades kapitel 2 och nu tänker jag 
åter adressera frågan; dock inte med full kraft, ännu. Vetenskapliga texter, rationella 
tecken och andra epistemologiska diskurser snävar in det mänskliga handlings- och 
tankeutrymmet. Det innebär inte på något vis att de är totalt determinerande,
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för en del är de hämmande men för andra är de befriande (jfr North, 1993). 
Essensen i studien är i någon mening att människor vill och tror sig kunna agera 
som homo oeconomicus men att denna rationella vilja är att betrakta som en svart 
låda – dvs. en fråga som endast kan besvaras a posteriori. När jag tidigare 
presenterade fundamentet för översättning av vetenskapliga texter och angav att jag 
avser att studera ekonomens experimentella hemvist – marknadsplatsen – och nu 
introducerar de rationella tecknens organiserande roll vill jag återigen betona att det 
teoretiska begreppet översättning utgår från att när tecken – oavsett form och 
substans – färdas kan de inte färdas ograverade, dvs. utan inverkan. Med andra ord 
diskurser oavsett längd förändras under sin färd. En annan utgångspunkt jag vill 
erinra om är att tecken så att säga alltid är i mänskliga översättares händer, 
människor som har avsikter med sitt agerande på marknadsplatsen.

Överallt i vårt västerländska samhälle finns det rationella tecken som påminner 
oss om att vi kan agera rationellt, t.ex. prismekanismen, aktiebolaget, det skrivna 
kontraktet, utbud och efterfrågan, lagar, marknadsföringsmodeller, ekonomiska 
styrsystem, själva marknaden och ekonomiska teorier i sig osv. (se t.ex. Chua, 1995; 
Callon, 1998a; Cochoy, 1998; Dumez & Jeunemaitre, 1998; Law, 2000; Coombs 
m.fl., 1992). Således, influerad av rationella tecken tror aktörer att de verkligen kan 
agera som homo oeconomicus, dvs. ekonomiskt rationellt1. Rationella tecken och 
dess fordran på ekonomisk ordning och disciplin är alltid ständigt närvarande, 
oavsett vilka beslut eller uppgifter som måste utföras, oavsett personlig karaktär 
hos aktören, oavsett om aktören arbetar eller är ledig2. Det är här som de korta 
cirkulerande diskursernas västerländska påtaglighet och lokala särprägel blir tydlig. 
Det är nämligen endast den västerländska delen av världen och dess arsenal av 
rationella tecken som här innefattas. Självfallet finns det andra typer och former av 
rationella tecken i andra delar av världen (religiösa och kulturella) och så även i vår 
del av världen. Det är dock de rationella tecken med förtecken i ekonomin och 
ekonomiska kontexter som här är i förgrunden, vilket torde vara västerländskt 
distinkt (jfr Bauman, 1993; 1998; von Wright, 1986; 1993; Law; 1994). Sedan kan 
tecknen givetvis variera, beroende på till exempel länders utveckling; moderna eller 
postmoderna, (jfr Bauman, 1993) eller om de har ekonomier som är mer eller 
mindre kulturella (jfr du Gay & Pryke, 2002). Sedan är den lokala särprägeln större 
än så naturligtvis. För att förstå vad som händer i aktörsnätverken måste vi 
undersöka praktiken som en översättningsprocess. 

I den här studien har översättningsprocessen så här långt varit fokuserad på hur 
praktiken organiseras i friktionen mellan ekonomisk teori, ekonomen och rationella 
tecken. I begränsad omfattning har även aktörers roll beskrivits, en roll jag snart ska

                                          
1 Callon (1998a) använder det engelska begreppet calculative vilket motsvarar det svenska ordet beräknande. Jag 

väljer att använda begreppet ekonomisk rationalitet för att tygliggöra att det handlar om ekonomisk beräknande 
rationalitet.

2 Till exempel omges vi av rationella tecken när vi konsumerar (priser), tittar på TV (A-ekonomi) eller när vi läser 
tidningen vid köksbordet (börssidorna).  
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beskriva utförligare. Hur som helst frågan är nu om detta endast är en enkelriktad 
process där ekonomisk teori och ekonomisering påverkar praktiken genom de 
rationella tecknen? Svaret är nej, de rationella tecknen är en förbindelselänk mellan 
ekonomisk teori och ekonomin som möjliggör för de två ”världarna” att påverka 
varandra. Ekonomin och ekonomisk teori samt ekonomisering är, som Callon 
(1998a:28) uttrycker det ”…two worlds which are stakeholders in one and the same 
adventure”. Dumez & Jeunemaitre (1998) visar på detta dialektiska förhållande 
genom den tidigare exemplifierade cementindustrin och Cochoy (1998) 
understryker detsamma och exemplifierar med ämnesområdet marknadsföring. 
Men världarna (såväl ekonomisk teori och ekonomin som ting och människor) är 
inte epistemologiskt åtskilda. En heterogent materiell värld (Law, 1994; Callon & 
Law, 1997; Law, 2002; Law & Mol, 2002) där diskurser cirkulerar med olika stora 
omloppsbanor och som konstruerar och konstrueras när aktörer översätter 
”världen”. Hela samhället blir på så vis en entitet som cirkulerar i sig själv (Latour, 
1999a 1999b). Här uppenbarar sig någonting viktigt, nämligen att den ekonomiska 
teorins roll och funktion, i likhet med de rationella tecknens, kan variera. Den 
framväxande figuren (6 nedan) är på intet sätt tät, den läcker eftersom olika 
heterogena material översätts olika på alla marknadsplatser. Med andra ord, varje 
lokal plats formar, översätter och placerar heterogena material på ett distinkt sätt, 
aktörerna konstruerar sina egna ”små berättelser”. 

Callon (1998a) menar att studier av översättningar, som pågår i friktion mellan 
ekonomisk teori, rationella tecken och ekonomin, möjliggör studier av den 
komplexa aktören, homo oeconomicus, som befinner sig och agerar i två världar 
samtidigt. Således är studier av hur de båda världarna påverkar varandra viktiga, 
men som jag fört fram tidigare är utgångspunkten om den ekonomiska teorins 
organisation av ekonomin understuderad (Callon, 1998a). Jag ser två tänkbara 
orsaker till detta. För det första handlar det om epistemologiska traditioner. Den 
starka tilltron till att forskning skall vara fri från värderingar där forskaren och 
forskarkollektiv (epistemologiska samhällen, Alcoff & Potter, 1993) försöker 
upprätthålla värderingsfrihet och objektivitet i studiet av praktiken. I och med att 
vetenskapen ser sig själv som uppsamlare, sammanställare och granskare av 
samhälleliga fenomen (Latour, 1987, Latour, 2003) tror sig vetenskapen kunna 
lämna uppgiften att hantera forskningens resultat till andra delar av samhället. Detta 
föreställda tillstånd av vakuum – vetenskapsmannen sittandes i sitt elfenbenstorn 
blickandes, likt Gud över världen – har bland annat feministiska forskare kraftigt 
motsatt sig (Alcoff & Potter, 1993; Code, 1993; Harding, 1986; Flax, 1990). För det 
andra, som är av mer praktisk karaktär och en följd av det första, är inte 
diskussionen om huruvida akademin faktiskt förändrar och är med och omformar 
samhället särskilt livlig, än mindre om akademin aktivt skall försöka sträva mot det 
(Law, 1994; Law, 2003). 
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Figur 6. Rationella teckens intermediära och organiserande roll i ekonomin. 

Vad som också framgår av figur 6 är att såväl rationella tecken som ekonomisk 
teori organiserar ekonomin, men att de rationella tecknen är korta cirkulerande 
diskurser. De är mindre svarta lådor, minidiskurser med kortare omloppsbanor 
(Law, 1994). Vad skiljer då korta från långa diskurser? Den neoklassiska 
marknaden, re-presenterat av ekonomisk teori och ekonomen, är en lång diskurs 
som färdats länge och långt; en meta diskurs. Samtidigt uttrycks den långa 
diskursen genom lokala manifesta rationella tecken, till exempel aktiebolag, pris och 
det skrivna kontraktet. Inget cirkulerande material undgår således konstruktion och 
översättning; de blir tagna ur ett sammanhang, oavsett vilket, för att passa in i något 
annat. Det finns bara lokala varianter, vad Latour (1999a) kallar för 
uppsummeringar; en samtidighet av totala lokaliteter och lokala totaliteter. På så 
sätt står såväl långa som korta diskurser till vårt förfogande i den heterogena 
materialiteten där såväl aktörer som nätverk är flata cirkulerande ytor som kan 
färdas i all oändlighet utan att varken befinna sig på mikro- eller på makronivån. 
Allt vi egentligen behöver göra för att översätta och applicera diskurser är att tala, 
skriva och gestikulera, enrollera, associera; kort sagt ta vad som helst till hjälp när vi 
översätter. Vad som däremot skiljer korta och långa diskurser är att de kortare 
diskurserna är lättare att föreställa sig än de långa. Diskurser skriver olika på våra 
kroppar. Fast denna skillnad finns bara i våra begränsningar att fånga och illustrera 
abstraktioner (där de längre diskurserna har högre abstraktionsgrad), inte att de är 
olika svåra att applicera. 
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Ekonomisering 
I förra kapitlet förde jag fram ett betydande cirkulerande material i 

översättningsprocessen – ekonomisk teori och ekonomen (hädanefter skriver jag 
enbart ekonomisk teori). Utgångspunkten är att ekonomisk teori är en lång diskurs 
som cirkulerar (den har så att säga en lång omloppsbana) och organiserar ekonomin 
och utifrån detta perspektiv skall jag studera hur översättare i hälso- och sjukvården 
tar upp, tappar och förändrar den ekonomiska teorin. Jag har således fört fram att 
översättningsprocesser är centrala för att förstå vad som händer i ekonomin; varför 
lyckas vissa experiment och varför misslyckas andra? Marknaden blir i detta 
perspektiv inte någonting a priori givet, som t.ex. den neoklassiska marknaden, utan 
marknaden är någonting som kontinuerligt konstrueras (Czarniawska och Sevón, 
1996), det finns inte en marknad utan det finns marknader, marknader och ännu 
fler marknader (Callon, 1998a; Law, 2002). Å andra sidan är inte varje marknad 
unik utan några generella kännetecken tycks finnas. Sålunda finns det vissa delar på 
marknaden, åtminstone i västvärlden, som verkar solida, t.ex. nödvändigheten och 
användandet av det monetära systemet. För att prata med Berger & Luckmann 
(1967) har dessa konstruktioner genomgått processen av externalisering, 
internalisering och objektivering.  

Andra delar verkar vara öppna för förhandlingar och utsatta för kontroverser, 
t.ex. är marknadsmekanismen det system som mest effektivt kan allokera resurser i 
samhället, mellan samhällen, mellan länder och kontinenter3. Ordet ”förhandlingar” 
är här använt av två skäl; för det första för att betona att i vår konstruktion av 
världen är makt en avgörande beståndsdel för vilken konstruktion som skall få 
företräde över andra konstruktioner (se Callon & Latour, 1981; Latour, 1986). För 
det andra är det i verbform för att betona att det som skall studeras är pågående 
processer (aktörer förbinder och kopplar loss sig i nätverk). Weick (1979) har 
utförligt argumenterat för varför vi bör överge subjektsformen och övergå till 
verbformen när vi studerar organisationer, dvs. organisering istället för organisation 
(se också Czarniawska, 2000; Law, 1994). Ekonomisk teori och ekonomen är 
således inte den enda långa diskursen som organiserar ekonomin, en annan lång 
diskurs är ekonomisering. 

Utgångspunkten för diskussionen är att människan tror på och vill agera som 
homo oeconomicus och att den starka ekonomiska diskursen uppmuntrar oss än 
mer, inte bara i vårt svenska samhälle utan i hela västvärlden – ekonomisering 
”skriver på våra kroppar” för att prata med Foucault. Med andra ord den 
ekonomiska diskursens aktörsnätverk är lång, väldig lång, och förknippas därför 
som någonting som är utbrett. Detta påstående kan tyckas både cyniskt och 
överdrivet, men betänk det konsumismiska och materialistiska intresset i

                                          
3 Det verkar som att just detta håller på att bli solitt – den svarta lådan håller på att slutas för att prata med Latour 

(1987). Med andra ord i den alltmer tilltagande ekonomiseringen av västvärldens samhällen får marknaden och 
marknadsmekanismen en än mer framskjuten position. 
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västvärlden och den kapitalistiska marknadens frammarsch, t.ex. den inre 
marknadens utveckling och utbredning i Europa; den tilltagande avregleringen och 
konkurrensutsättningen av statliga sektorer; tilltron till den globala marknaden för 
att lösa snedfördelningen av orättvisa och resurser i världen; de transnationella 
företagens framväxt där flera är bland de största ekonomierna i världen. Listan kan 
göras längre, men jag avstår. Naturligtvis kan jag hänvisa till andra och 
motarbetande rörelser, såsom antiglobaliseringsrörelser; miljörörelser; 
antimaterialistiska rörelser; fredsrörelser, men som jag ser det har de alternativa 
rösterna inte en tillräckligt stark maktbas, om någonsin, för att lyckas åstadkomma 
en förändring av kursen och diskursen4. Alldeles oavsett om vi går mot ett 
paralogiskt postmodernt samhälle (Lyotard, 1979) eller mot reflexiv modernisering i 
ett risksamhälle (Beck, 2003), eller om vi aldrig varit moderna överhuvudtaget 
(Latour, 2003) händer någonting i världen. Som tidigare ventilerats är marknadens 
expansion och globalisering en central beståndsdel för tillståndet av friktion (von 
Wright, 1986; 1993; Lyotard, 1979 och Beck, 2003). Jag börjar med att låta Beck 
(2003:2) beskriva vad som karakteriserar risksamhället: 

”This ’meta-change’ of modern society results from a critical mass of unintended 
side-effects. By unintended side-effects – or more precisely, effects that were originally 
intended to be more narrow in their scope than they turned out to be – we mean the 
host of consequences resulting from the boundary-shattering force of market expansion, 
legal universalism and technical revolution (…)” 

Marknadens tillväxt och utbredning är, enligt Beck (2003), en av de centrala 
drivkrafterna i risksamhället och effekten är minst sagt ansenlig i Becks analys – 
profetia. Allt vi tidigare tagit för givet, separationen mellan samhället och natur; 
kunskap och tro; samhällsmedlemmar och icke samhällsmedlemmar, ställs på kant. 
Förändringen i den reflexiva moderniseringens tidevarv sker inte inom givna 
koordinater, det är själva koordinaterna i sig som förändras. Konsekvensen av 
risksamhället, i Becks (2003) analys, är att fler och fler sidoeffekter uppstår i 
samhället vilket gör det moderna svårare och svårare att leva i. Becks (2003) 
risksamhälle uppvisar likheter med det postmoderna samhället – representerat av 
Lyotard (1979) – och informations- och kunskapssamhället – representerat här av 
von Wright (1986; 1993). För det första, västvärlden förändras och den 
förändringen sköljer över vetenskapen5; för det andra det krävs nya institutioner 
och nya idéer för att hantera sidoeffekterna. 

                                          
4 Se Beck (1992; 2003; Beck, Giddens & Lash, 1994) för argument för att detta redan händer, vi har inträtt i 

risksamhället där alternativa rörelser – så kallade subpolitiska strömningar – skapar stort förändringstryck på 
västvärldens institutioner. 

5 Ulrich Becks forskningsprogram är i sig själv modernistiskt – Becks teori om risksamhället är utformad som En 
Stor Fråga – vad förklarar de observerade förändringarna? – och En Stor Berättelse – förändringarna uppstår för att 
vi håller på att gå in i ett risksamhälle karakteriserad av reflexiv modernisering (se t.ex. Beck, 2003, för en beskrivning 
av hans forskningsprogram).  
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Hur framtiden gestaltar sig för dessa författare avslöjar också de djupgående 
skillnaderna de mellan. von Wright (1993) ställer sig mycket pessimistisk till att 
människan någonsin kan förändra sin tilltro till linjär utveckling – där kapital och 
teknik står som garanter för att tygla och lösa de uppkomna sidoeffekterna – och 
bävar för civilisationens undergång. Lyotards (1979) vision är ett samhälle där 
kunskap tas över av kapitalism och blir en vara som allting annat, fast kunskapen i 
sin grund är obsolet och inte kan fånga vad som egentligen pågår. Becks (2003) 
vision om reflexiv modernisering är att samhället inte nödvändigtvis blir mer 
reflexivt i meningen att vi tänker annorlunda och mer eftertänksamt. Den reflexiva 
människan är visserligen både mer utbildad och har generellt sett en högre 
kunskapsnivå, men det som framförallt krävs i risksamhället är reflexmässig 
snabbhet (jfr Latour, 2003; Lash, 2003). Latour (2003) föreslår för Beck (2003) att 
denne borde byta namn till re-modernisering eftersom begreppet reflexiv leder fel, 
åtminstone så som människor vanligtvis definierar begreppet. Men, Becks (2003) 
mörka vision av risksamhället innehåller också en framtidstro: Tron om att 
institutionernas – koordinaternas – förändring bereder plats för nya intressegrupper 
från icke etablerade delar av det moderna samhället och att det ur denna process 
uppstår nya former av samhällen.

En kort samandragning för hur jag placerar den tilltagande ekonomiseringen (i 
västvärlden) är att den är ett samtidigt uttryck för modernismen såväl som för 
postmodernismen. Uttryckt med inspiration från Bauman (1993; 1998); vi når 
fortfarande fram till nya tillstånd men flackar likt parvenyerna6 fortfarande vidare 
för att söka nästa bättre tillstånd samtidigt som den individuella identiteten gått 
förlorad vilket ger upphov till stor oro, men också väldiga möjligheter. Med andra 
ord strävar vi fortfarande efter ständigt framåtskridande samtidigt som det gäller att 
inte bli fast i sin egen identitet. I figur 7 nedan har illustrationens ovansida nu fyllts 
med två långa diskurser – ekonomisk teori och ekonomisering – och en kort. I 
kapitel 2 och 3 var diskussionen kring friktion begränsad till vetenskapen allena; 
vetenskapen, till exempel ekonomisk teori, står i kontrast till moderniteten, till sig 
själv och i förhållande till några av vetenskapens Andra – postmoderna och 
poststrukturalistiska rörelser. Ekonomiseringen kommer på liknande vis beskrivas 
som en lång diskurs som är föremål för samma typ av friktion – mellan det 
moderna och det postmoderna (eller förändring inom givna koordinater eller 
skapandet av helt nya) – och friktionsytan är här slitningen mellan modernitetens 
rastlösa framåtskridande och postmodernitetens raserande av fasta identiteter. 

                                          
6 Parveny – ”uppkomling; någon som befinner sig på platsen, men inte tillhör den; en potentiell invånare utan uppehållstillstånd”. 

(Bauman, 1998:101) 
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Figur 7. Ekonomisering i brytningen mellan det moderna och det postmoderna organiserar 
ekonomin.

Mitt förhållningssätt inför ekonomiseringen, som jag själv befinner mig i vare sig 
jag vill eller inte, vilar på skepticism. Jag oroas av den reflexiva brist som finns inför 
marknadens utbredning, både från förespråkarna och från belackarna; båda vandrar 
längst reduktionens väg. I huvudsak förespråkar jag dock mindre tillit till 
marknadens – den osynliga handens – förmåga att distribuera resurser lokalt, 
regionalt och globalt. Tilltron till och utbredningen av marknad och konkurrens 
synes mig vara som en automatisk outsourcingkatapult till stora och osynliga 
determinerande system som verkar leva sitt eget liv och som kreerar så underliga 
mänskliga förklaringar om varför problem uppstått: De verkar alltid uppstå någon 
annanstans, vara någon annans fel, systemfel, tillfälliga som rättar till sig varefter 
Framsteget fortsätter. Någon slags systemdeterminism är vad som breder ut sig och 
vi underordnar oss och placerar oss själva i metodens och teorins rike, där vi 
visserligen kan förbättra och utveckla, men bara längst givna rutter inom de givna 
koordinaterna. Fastän vi har intentioner, något som system saknar, har vi tappat det 
epistemologiska utrymmet och förlorat förmågan att förändra systemens grundvalar 
(jag pratar här bara om mänskligt konstruerade system, inte naturliga sådana). Med 
andra ord grundar sig min skepticism mot stora systems förbannelse mer än till 
kapitalism som sådan. Jag förordnar istället små konstruktioner, bräckliga, synliga 
och nåbara. Små konstruktioner som utgår från moraliska handlingar, som uppstår i 
varje mänskligt möte, där system underordnas vår inneboende kraft att agera
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humanistiskt (jfr Bauman, 1998). Ett exempel kan kanske vara betjänligt, det är 
trots allt ett visst ljusblått skimmer över alternativet, eller hur! Ta det här med 
medborgarrätt kontra den alltmer utbredda metaforen företagmedborgarrätt 
(corporate citizenship). Det som håller på att hända i och med metaforens 
utbredning (hand i hand med corporate social responsibility verkar det, se Schrader 
& Sandström, 2004) är att det moraliska Jaget, det lilla mötet mellan människor 
med potential att rymma så mycket humanism, bagatelliseras och osynliggörs i 
utbyte mot de stora mänskliga byggnaderna vi kallar företag; omgivna av 
opersonliga delsystem, utan moraliska Jag, som aktiebolagslagar, internationella 
handelsavtal, aktieportföljer och institutionella ägare. Men människor har 
medborgarrätt inte företag; låt oss därför även fortsättningsvis prata om 
medborgarrätt och moraliskt agerande Jag. Givetvis kan och ska människor agera 
genom företagandets villkor, eller andra stora globala system för den delen, för att 
förändra, för att ta ansvar och givetvis behövs stora system. Det jag menar är att 
Jaget ska prata genom systemen, inte underordnas stående inför deterministiska 
tribunaler.

Någonting annat som vid det här laget bör framgå är att jag är skeptisk till den 
ekonomiska vetenskapens förmåga att styra den globala utvecklingen (till all 
vetenskap, faktiskt!). Som Bauman (1998) argumenterar; så mycket av forskningen 
utförs bara på grund av att vi har förmågan att utföra den samtidigt som de 
tänkbara katastrofala konsekvenserna av vetenskapliga landvinningar idag är 
oändligt mycket större än vad de någonsin varit. Baumans (1998) skepticism och 
oro ska också ses mot bakgrund av att han finner att vetenskapens moraliska ansvar 
och konsekvensutredningar inte verkar sträcka sig längre än till vad eventuella 
algoritmiska beräkningsgrunder har att förtälja. Det är här som Bauman (1998) 
försöker uppmärksamma oss om (moral)filosofens centrala roll för vår samtids 
utveckling. Jag vill betona att jag är skeptisk, till och med riktigt bekymrad, men att 
jag för den skull inte betraktar utvecklingen som ett nattsvart mörker – med 
förnimmelsen om en nära stundande undergång. Latour (2003), i sin kritik av det 
stora forskningsprojektet reflexiv modernisering, argumenterar för att även om vi 
möjligtvis inte alls inträtt i risksamhället kan (Becks, 2003) tankar kring 
risksamhället i sig leda utvecklingen mot ökad reflexivitet. En tilltalande tanke – vi 
kan påverka och förändra – eller hur! – och en reflexivt skeptisk vetenskap (jfr 
Bauman, 1998) kan bidra positivt till denna utveckling. Mer precist uttryckt för 
sammanhanget; trots att mycket av vår globala samtid kännetecknas av misär och 
orättvisa och att ekonomiseringen både skapar och accentuerar detta, är det 
samtidigt inom ramen för den ekonomiska diskursen som vi kan möjliggöra och 
skapa humanistiskt drägliga förhållanden för oss alla. Fast vi måste öppna upp den 
svarta lådan och konfrontera ekonomiseringen för att göra den reflexiv, 
humanistisk och moralisk. I någon mening kan ”reflexiv, humanistisk och 
moralisk” uttryckas som att vi i den mer välbärgade delen av världen ser, lyssnar 
och ger solidariskt utrymme för De Andra, eller uttryckt genom Bauman (1998:87-
88):
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”(…) De välbärgade och därmed privilegierade (…) höjer sig över sina enskilda 
intressen eller gruppintressen och betraktar sig som ansvariga för de andras, de mindre 
lyckosammas, mänsklighet. Om de med andra ord, i tanke och gärning, och innan de 
tvingas och inte av rädsla för att tvingas, är beredda att stödja sådana 
rättviseprinciper som inte kan förverkligas om inte de andra tillerkänns samma grad 
av praktisk och positiv frihet som de själva åtnjuter.” 

Ett litet – oerhört snävt – exempel kan kanske förtydliga. Ta det här med 
regnskogarna. På Madagaskar finns det snart ingen regnskog kvar – den går åt till 
bränsle och för att bereda ny areal för jordbruket. Det finns dock en liten strimma 
regnskog kvar där många av världens unika djur och växter bor. Men den strimman 
är idag också hotad. Vad krävs för att bevara denna lilla strimma regnskog, denna 
lilla strimma av ”positiv frihet” för djur och människor? Jag har inte något precist 
svar men jag tar mig rätten att dryfta något lite om det för att åskådliggöra den 
reflexiva ekonomiseringens potential. När det gäller dialogen om regnskogen – all 
natur och miljö utgör egentligen inget undantag – har debatten och retoriken 
kretsat mycket kring vår moraliska skyldighet gentemot våra framtida generationer. 
Det vill säga argumentationen att regnskogen är en unik plats som rymmer en stor 
del av världens unika djur- och växtarter, den är därför väl värld att bevara. En 
annan vanlig utgångspunkt i debatten är att naturen kommer att slå tillbaka (Den 
Stora Sidoeffekten). Regnskogen är jordens lungor och skövlar vi den tilltar 
växthuseffekten och vad händer då?

En tredje, och tilltagande, röst i debatten är att naturen är värd att bevara för den 
har stor kommersiell potential. Till exempel är regnskogens ekologiska 
sammansättning mycket komplex och de organiska processer som där pågår förstår 
vi mycket litet av. Men forskarna börjar nu förstå att många av substanserna och 
processerna kan utgöra en viktig bas för till exempel läkemedel. 
Läkemedelsforskningen har ägnat regnskogens marknivå stor uppmärksamhet och 
nya substanser har utvunnits som visat sig effektiva mot t.ex. cancer. Regnskogens 
tak, däremot, har hittills varit föga intressant, men vars potential forskare nu 
uppmärksammar oss på. Regnskogens tak är den centrala kärnan i regnskogen och 
där är den fotosyntetiska processen som starkast. Processerna och substanserna i 
regnskogens tak har mycket större potential – både i antal, karakteristiska och 
effektivitet – än de hittills exploaterade substanserna och processerna på 
marknivån. Om den ekonomiska diskursen visar sig gångbar kommer kanske stora 
krafter igång för att bevara regnskogen av kommersiella skäl. Men den gängse 
ekonomiska diskursen, med kommersiell exploatering av resurser som ledord leder 
inte till bevarandet av regnskogen. Tvärtom, det leder till ökad skövling ofta utförd 
av fattiga och mot ringa betalning. Däremot kan det visa sig hållbart om ett 
moraliskt utbyte kan komma till stånd mellan regnskogen (det kommersialiserade), 
de ekonomiska aktörerna (t.ex. läkemedelsbolagen) och de av sjukdom drabbade 
människorna. Ett utbyte där den först nämnda får behålla sitt existensberättigande
utifrån sina egna villkor och den positiva frihet den har för människor, djurriket
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och växtriket, den senare ekonomisk vinning och de sist nämnda sjuka blir friskare. 
I någon mening blir regnskogen som en trädgård där vi skördar istället för att 
skövla. Fast gränsen är förstås svår mellan skörd och skövling, men moraliskt måste 
vi sätta gränser för hur mycket vi kan hjälpa oss själva (till exempel då att bota våra 
västerländska sjukdomar) på De Andras bekostnad. 

En pessimistisk utgångspunkt kan tyckas eftersom existensberättigandet för De 
Andra (människor, djurriket och växtriket på Madagaskar i mitt begränsade 
exempel) kommer an på oss välfärdslevande människor som signalerar att jag 
förespråkar någon slags förändring inom givna koordinater. Så är det! Men 
samtidigt leder detta också utanför de givna koordinaternas territorium; vi som har 
det bättre är ansvariga för De Andra, mindre lyckligt lottade (jfr Bauman, 1993; 
1998). Men ansvaret vilar inte på den Moderna Ordningen och som ska överföras 
till De Andra. Sådana handlingar, skissade efter det linjära framstegets motiv, skulle 
snarare skynda på och ytterliggare förvärra situationen. Snarare är det ett moraliskt 
handlande där vi agerar med Jaget utan förväntan att få något tillbaka. Ett moraliskt 
möte mellan Vi och De Andra som har epistemologiska möjligheter att frångå 
modernitetens teoretiserade etik och stipulerade lagar (Bauman, 1993). I mitt tycke 
är en sådan reflexiv ekonomisering realistisk men allt annat än lätt. 

Jag har full förståelse för om beskrivningen av den ekonomiska diskursens 
framskjutna position i västvärlden uppfattas som negativ, spekulativ och 
provokativ. Fast jag tänker ändå fortsätta i samma stil, fast nu handlar det om 
hälso- och sjukvården specifikt. Utgångspunkten blir att människan vill agera som 
homo oeconomicus, då denne förekommer i en företagsekonomisk kontext (i 
enlighet med den långa diskursen ekonomiseringen i det här fallet, men också 
tillsammans med ekonomen och ekonomisk teori). Hälso- och sjukvården i 
Stockholms läns landsting omsätter ca 30-35 miljarder och omfattar privata och 
offentliga akutsjukhus, närsjukhus, vårdcentraler och läkargrupper med mera. Är 
utgångspunkten fortfarande negativ, spekulativ och provokativ? Ja, fortfarande kan 
motargumentet exempelvis bli att medicinska, moraliska och etiska värderingar har 
större betydelse än de ekonomiska. Jag uppskattar den typen av resonemang men 
argumentationen håller inte, och det av två skäl. För det första behöver inte 
värderingarna finnas på samma plats i organisationen. Ju närmare patienten vi 
kommer desto mindre plats finns det måhända för ekonomiska värderingar, men 
avlägsnar vi oss från patienten kommer vi till en verklighet där ekonomi är en del 
av vardagen och inte människoliv – budget och resultat skall hållas. Det är i denna 
del som jag studerar hälso- och sjukvården. För det andra har stora delar av 
västvärldens hälso- och sjukvård ekonomiserats (se t.ex. Light, 2000; 2001) och 
förhandlings- och maktutrymmet är starkt för de delar i hälso- och sjukvården som 
har ekonomi som vardaglig arbetsuppgift och ansvar (Light, 1988). 

Dessutom står nog makten att reformera hos några få människor som uppfattas 
som stora i aktörsnätverket. Därmed kan de etikettera vad som borde göras, och
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vilken inriktning förändringarna skall ta (Czarniawska-Joerges, 1988). Utvecklingen 
under de senaste två decennierna har också förändrat professionens status och roll i 
hälso- och sjukvården, från läkaretisk autonomitet till ansvarskyldighet att hålla 
kostnaderna under kontroll (Light, 1988; 1991 1997a; 2000), dvs. den ekonomiska 
diskursen har nått professionen i hälso- och sjukvården också7. Tidigare studier av 
Light (1992; 1995; 2000; 2001) visar att styrsystem inom hälso- och sjukvården med 
inriktning mot konkurrens och marknadstänkande har genererat klassiska 
ekonomiska beteenden såsom opportunism, vinstmaximering och egoism. Light 
(2000) går så långt som att hävda att andra drivkrafter och beteenden är nödvändiga 
att återinföra i hälso- och sjukvården, i annat fall går denna mot katastrofens brant. 

Låter jag fortfarande alltför negativ, spekulativ och provokativ? Men tänk om jag 
vandrar en bit till längs den reduktionistiska vägen och preciserar utgångspunkten 
till att endast gälla akutsjukhus som antingen är helt privata eller som fortfarande är 
offentligt ägda men drivs som aktiebolag? Och att det är de aktörer som verkar i 
ledningen för dessa sjukhus tillsammans med centrala tjänstemän, som skall planera 
och konstruera en konkurrensutsatt marknad, samt de politiker som gått till val för 
konkurrensreformen som är föremål för studien? Det utgör en mycket trovärdig 
utgångspunkt för mig. De ovan nämnda aktörerna kompletteras med aktörer som 
så att säga inte har associerats in i konkurrensnätverket och som är värdefulla då de 
utgör en del av studiens alternativa röster. Dessa kritiker kommer dock att möta ett 
ökat antal allierade om de försöker att öppna upp konkurrensens svarta låda. Om 
dessa skall lyckas är avhängigt ifall de lyckas associera och enrollera tillräckligt med 
allierade och presentera ett tillräckligt trovärdig sanningsanspråk för övriga aktörer i 
nätverket.

Avslutningsvis skall mitt inlägg och positionering kring den rådande ekonomiska 
utvecklingstrenden inte ses som att jag är strikt emot ekonomisering (inte heller de 
närliggande begreppen globalisering, kapitalism, konsumism, materialism, 
marknadisering osv.). Hur skulle jag kunna vara det? Jag står precis mitt i 
utvecklingen som alla andra! Samtidigt som jag gör anspråk på tanke och reflektion 
i min text genomför jag ett antal oreflekterade handlingar – varje dag! – som 
tangerar ekonomiseringen; köra bil några stackars meter för att handla statusprylar; 
slösa med energi och vatten; undervisa på en handelshögskola; byta kanal när 
bekymmer i tredje världen tas upp och då kanske till en kanal med ekonominyheter 
osv. Men kanske kan jag ändå förhålla mig reflexiv i ekonomiseringens tidevarv, 
bara genom att jag funderat kring eventuella problem i vår värld (reduktionism, 
singular och precision) kanske är ett uttryck för reflexivt tänkande. Eller som Law 
skriver:

                                          
7 Vilket i sig innebär att ekonomiska uppgifter och ansvar når professionella, t.ex. läkare, dvs. i och med att 

ekonomiska uppgifter och ansvar sprider sig längre ut i organisationerna äntrar läkarna, i det här fallet, en ny logik 
som kan stå i konflikt med den professionella logiken (jfr Östergren & Sahlin-Andersson, 1998). 
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”It would be foolish for us to imagine that we’re anything other than creatures of our discipline, 
and creatures of our time. We’re a part of the modern project. On the other hand, perhaps the fact 
that we can actually say this is some kind of step forward: a reflection of the self-referentiality of the 
high modernity.” (Law, 1994:8) 

Översättning av konkurrens – en aktörsnätverksledd process 
På den neoklassiska marknaden härskar homo oeconomicus, dvs. den 

ekonomiskt rationella människan. Denna reduktionistiska syn på människan har 
fått utstå stark kritik genom åren. För det första är makt helt frånvarande i 
neoklassisk pristeori eftersom utbyten per definition måste ske frivilligt på den 
neoklassiska marknaden. Vidare ses makt antingen som politisk makt som skall 
hållas borta från den ekonomiska sfären, eller så måste makt tas från andra 
samhällsvetenskaper vilket anses som omöjligt då dessa inte går att förena med 
marginalnyttoteorin (Swedberg, 1987). Galbraith, menar Swedberg (1987:246), 
argumenterar för varför makt är frånvarande i pristeorin: 

”Det finns tre antaganden i neoklassisk teori (…) som lett till att 
maktförhållanden inte kommer med i analysen; att det enskilda företaget är 
underkastat marknaden, att marknaden är underkastad konsumenten och att 
konsumenten är underkastad medborgaren.” (i Swedberg, 1987:246) 

När det gäller att förklara spridning så skiljer sig översättning från diffusion och 
det är förbundet med hur makt definieras (vilket jag alldeles strax ska ta upp). Till 
skillnad från diffusionsteorins utgångspunkt om homogenitet innebär översättning 
att exakt kopiering av idéer, artefakter, organisatoriska rutiner osv. är omöjligt då 
spridningen är en aktörsdriven process (Latour, 1986), vilket leder till variation och 
dynamik på marknaden (jfr Hill & Deeds, 1996; Nelson & Winter, 1982; 
Schumpeter, 1950; Eliasson, 1987; Bengtsson, 1994). Grandori (1997) kritiserar 
disciplinen nationalekonomi därför att den neoklassiska pristeorin och 
vidareutvecklingar därav – exempelvis IO-teori – inte kan förklara den observerade 
dynamik som råder på marknaden. Samma kritik, menar Hill & Deeds (1996), kan 
riktas mot delar av strategilitteraturen, till exempel Porter (1980; 1985; 1990) för att 
bara nämna en central gestalt och delar av den institutionella litteraturen och deras 
utgångspunkt från diffusion (Latour, 1986; Czarniawska & Sevón, 1996), till 
exempel DiMaggio & Powell (1983); Meyer & Rowan (1977); Powell & DiMaggio 
(1991) och Scott (1995). Teorier med utgångspunkt från diffusion fokuserar på den 
initiala kraft som utlöser diffusionen och trögheterna som bevarar den initiala 
kraften samt mediet som bär det som cirkulerar, Latour skriver (1986:266): 

“(…) The displacement of a token through time and space does not have to be 
explained. What is need of explanation is the slowing down or the acceleration of the 
token which results from the action or reaction of other people.” 
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Makt i diffusionsteorin är någonting som kan innehas och användas vilket 
medför att det är endast den initiala kraften hos dem som har makt och mediet 
genom vilket makt utövas som behöver förklaras. Utgångspunkten blir därför att 
det som färdas, färdas i sin helhet vilket utelämnar möjligheten av förändring. 
Översättningsteorin skiljer sig alltså från diffusionsteorin i så motto att det är 
heterogenitet och förändring som är i fokus och inte homogenitet och likriktning 
(jfr Czarniawska och Joerges, 1996). En klassisk definition av 
översättningsprocessen ges av Latour (1986:267) där spridningen av någonting – 
vad som helst – alltid är i händerna på människor och: 

”(…) Each of these people may act in many different way, letting the token drop, 
or modifying it, or deflecting it, or betraying it, or adding to it, or appropriating it.” 

Utgångspunkten är att för att någonting ska kunna färdas måste det förändras 
och förenklas. En annan implikation av översättningsprocessen är att det fordrar en 
definition av makt där aktörer oavsett position – sändare-medium-mottagare – är 
principiellt lika viktiga. Någon måste alltid föra något vidare annars stannar 
översättningsprocessen. Latour (1986:264) definierar makt enligt följande: 

“When an actor simply has power nothing happens and s/he is powerless; when, 
on the other hand, an actor exerts power it is others who perform the action.”  

Och Callon (1986a:216) definierar makt som: 

”To speak for others is to first silence those in whose name we speak.” 

Således definierar översättningsteorin makt som en konsekvens snarare än en 
kedja av handlingar, Med andra ord är makt inte någonting som aktörer kan skjuta 
framför sig, det är översättarna som så att säga drar ut makten. Det innebär att vad 
som medför spridning kommer an på andras handlingar (jfr Weick, 19698). När 
någonting färdas associerar aktörer sig med varandra och aktörsnätverk konstrueras 
(Callon, 1991). Möjligheten att utöva makt är således förbunden med aktörers 
aktiviteter – anknytning och separation – med andra aktörer i nätverket (Latour, 
1986; 1992a) där olika aktörsnätverk utövar makt med olika framgång, dvs. vissa 
aktörer och aktörsnätverk lyckas etikettera problemen och lösningarna 
(Czarniawska-Joerges, 1988). Ett skifte har således skett; från ursprungskällan, den 
initiala kraften, till de aktörer som transporterar det som färdas. Men vad är det då 
som kan översättas och färdas? Enligt Latour kan egentligen allting färdas och att 
färden är i händerna på aktörer som kommer att handla på olika sätt med det som 
färdas beroende på aktörernas utgångspunkter och föreställningar. Denna 
översättningsprocess leder således till intresset för och utgångspunkten att variation 
och heterogenitet på marknaden är det tillstånd som är rådande snarare än stabilitet

                                          
8 Jämför också definitionen av makt som cirkulär presenterat i kapitel 2. 
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och homogenitet (Callon, 1998a, Law, 2002), dvs. en utgångspunkt som ANT delar 
med de heterodoxa nationalekonomiska teorierna (för exempel på heterodoxa 
teorier inom nationalekonomi, se Syll, 1999). 

Vidare har en stor del av forskningen inom sociologi och ekonomi inriktat sig på 
att förklara varför inte människan kan och vill agera som homo oeconomicus (du 
Guy & Pryke, 2002). Vanliga utgångspunkter är inneboende begränsningar hos 
människan, t.ex. kognitiv otillräcklighet, omvärldens dynamiska karaktär, kulturella 
ramar, och att människan drivs av andra motiv än ekonomiska såsom moral, etik, 
sorg, hämnd, lycka, ångest, kärlek, och att mänskliga handlingar därför blir 
godtyckliga, improviserade och affektiva. För att förstå vad som händer på 
marknaden, när det gäller t.ex. strategi, organisering, besluts- och maktprocesser 
och konsumtion, hävdas följaktligen att vi måste ta in hela människan i studiet av 
marknaden. Men även om kritik riktats har homo oeconomicus betydelse inte 
minskat särskilt mycket inom ekonomiska teorier. Möjligen har de strikta 
antagandena lösgjorts lite i och med den administrative människans tillkomst som 
initialt presenterades av bl.a. av Simon (1945:1997) och Cyert & March (1963:1992) 
– de nationalekonomiska klassikerna som Adam Smith och John Stuart Mill 
borträknade. Den tolkande och intuitiva människans position inom ekonomiska 
teorier måste fortfarande anses som svag (se t.ex. Kallinikos, 1996). Denna 
rationalitetstilltro på människan begränsar vår analys om och förståelse för 
händelser och processer på marknader, hävdas det (Grandori, 1997).  

Men naturligtvis förekommer rationella ekonomiska beslut och transaktioner på 
marknader, de är till och med väldigt vanliga, men, som Law (2002) frågar; vart 
leder det oss? Svaret som Law (2002) ger är att undersöka praktiken. Fast inte 
genom att slå följe med någon av de inkommensurabla vägar som sociologin och 
nationalekonomin föreslår. Istället för att utgå från att försöka förklara varför 
människor antingen kan eller inte kan handla som homo oeconomicus blir 
utgångspunkten att människan vill och tror att hon kan agera som homo 
oeconomicus och att det därmed är viktigt att studera mänskligt agerande och 
samspel just utifrån denna bevekelsegrund (Callon, 1998a). Således ersätter jag inte 
homo oeconomicus genom att föra in andra motiv än ekonomiska (moraliska, 
etiska, affektiva värderingar osv.) och inte genom att föra fram människans 
otillräcklighet (kognitiva begränsningar). Snarare avser jag att studera aktörers 
föreställningar om och konstruktion av marknaden mot bakgrunden av att 
människor agerar på marknader som är kulturella och ekonomiska samtidigt (du 
Guy & Pryke, 2002; Law, 2002). Med andra ord att bryta upp den teoretiska 
dikotomin mellan den sociologiska och ekonomiska marknaden – de två blir ett så 
att säga – och bejaka något som mänskliga aktörer som agerar på marknadsplatser 
alltid vetat om; ekonomiska transaktioner utförs i friktionen mellan kultur och 
ekonomi (Allen, 2002; Law, 2002; Slater, 2002). Eller som Latour (1999a) förfäktar; 
det är vetenskapen som genom sina dikotoma raster tappat förmågan till förståelse, 
medan aktörerna själva alltid vet vad de själva gör. 
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Men andra dualistiska motsatser står på spel mellan sociologi och 
nationalekonomi, den mellan människa och ting. Den frågan har stannat vid 
utgångspunkten att människor och ting delar samma epistemologiska utrymme, 
vilket lett fram till denna framväxande presentation av olika cirkulerande diskursiva 
heterogena material. Men hittills har jag inte försökt illustrera hur denna materiella 
heterogenitet tar sig uttryck i praktiken, dvs. hur de olika cirkulerande diskurserna 
uppträder tillsammans. Det är i och för sig först och främst en utmaning för den 
empiriska studien, men en första inblick är på sin plats för att förtydliga och 
illustrera konkurrens i en heterogent materiell värld. Med hjälp av en 
jordgubbemarknad, illustrerat av Callon (1998a9), ger jag nu en första inblick i den 
heterogent materiella praktiken. Historien handlar om hur en jordgubbsmarknad 
skapas med den neoklassiska marknaden som utgångspunkt och ideal: 

En perfekt definierad och homogen produkt. 
Ett klart konstituerat samband mellan utbud och efterfrågan. 
Organiserade transaktioner som etablerat ett jämviktspris. 

Marknadsplatsen var lokaliserad i ett lager där producenter och speditörer 
levererade produkterna på daglig basis. Produkterna lagrades i korgar och förseddes 
med nummer och information. Auktionsförrättaren sammanställde alla levererade 
produkter i en produktkatalog med all tillhörande nödvändig information om 
produkterna – vilket var priset. Köpare och säljare möttes i en del av 
lagerbyggnaden som var designad så att köpare och säljare inte kunde se, röra och 
kommunicera direkt med varandra. Köpare och säljare kunde, från sina respektive 
positioner, ha överblick över auktionsförrättaren och priset. Priset visades upp via 
en elektronisk tavla.

Eftersom produkterna låg sida vid sida hade alla köpare och säljare samma 
överblick över produkterna och samma förutsättningar för att bedöma varornas 
kvalitet och kvantitet. I berättelsen konstrueras en marknadsplats där tillgång till 
information är symmetriskt fördelad över alla aktörer. En marknadsplats där 
aktörerna träder in i en värld av opersonliga relationer (ingen möjlighet att se, röra 
och kommunicera med varandra). Således har varje aktör som deltar på marknaden 
utrymme för att agera ekonomiskt rationellt så som den neoklassiska pristeorin 
föreskriver. Det rationella utrymmet skapas med hjälp av olika heterogena material 
(materiella, legala, monetära och kroppsliga beståndsdelar) t.ex. pris och 
prismekanismen, marknadsplatsens arkitekturiska utformning, den fysiska designen 
av lagret, satsvist synligjorda varor, auktionsförrättaren, den elektroniska tavlan, 
organisatoriska rutiner. 

                                          
9 Det är Garcia, M.F. (1986), “La construction sociale d’un marché parfait: Le marché au cadran de Fontaines-en-

Sologne’”. Actes de la Recherche en Science Sociales no. 65:2, p 2-13, som Callon plockat berättelsen ifrån. Tyvärr kan jag 
inte franska så jag begränsas till att enbart kunna läsa Callons (1998:a) sammanfattning och tolkning av berättelsen.  
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En avgörande poäng med denna berättelse återstår dock att berätta. Den 
huvudansvarige för upprättandet av denna marknadsplats var en ung advokat som i 
konstruktionen av marknadsplatsen använde sin kunskap i neoklassisk pristeori: 

“The project he managed to launch, through alliances and skill, can be summed up 
in a single sentence: the construction of a real market on the pure model of perfect 
competition proposed in economics handbooks.” (Callon, 1998a:22)

En summering av berättelsen avslöjar att med hjälp av cirkulerande heterogena 
material skapar en ung advokat, med kunskaper om den neoklassiska perfekta 
marknaden, en marknad som klarar av den perfekta marknadens teoretiska krav, 
t.ex. många köpare och säljare, fullständig information, inga relationer utöver strikt 
ekonomiska uppstår, priset är enda beslutskriteriet. I en osäker värld där beslut ofta 
får oväntade externa effekter10 utanför den egna beräkningsgrunden, t.ex. kemiska 
anläggningars påverkan på naturen, måste denna internaliseras och göras monetärt 
kvantifierbar och jämförbar. Denna konstruerande och formande process kallar 
Callon (1998b) för ”framing” och de heterogena materialens funktion blir således 
att göra den ovetbara och osäkra världen mer vetbar och säker. Heterogena 
material, såväl långa som korta är således viktiga för våra föreställningar om och 
beteendet på marknaden. Callons (1998a) slutsats är att inte enbart rationella tecken 
(materiella, legala, monetära och kroppsliga beståndsdelar) möjliggör för aktörer att 
agera ekonomiskt rationellt. Ett annan avgörande element är den ekonomiska 
teorin själv; re-presenterad i det här fallet av den unga advokaten och dennes 
konstruktion av rationella tecken. Härav drar Callon (1998a) den distinkta 
slutsatsen att homo oeconomicus existerar på marknadsplatsen – advokaten och de 
som nu klarar av att agera strikt ekonomiskt rationellt. 

Även om Callon (1991; 1998a; 1998b; 1999) inte gör en ontologisk skillnad 
mellan aktörer och andra heterogena material är det viktigt att ta del av hans 
principiella resonemang kring när en aktör har aktörsstatus – dvs. agerar i 
aktörsnätverket – och när en aktör endast har en intermediär funktion. Callon 
(1991) menar att aktörer gör det möjligt för andra att cirkulera och associera i 
aktörsnätverket. Alla andra heterogena material, oavsett om de är ting eller 
människor, är intermediärer. Men som jag uppfattar det hela sker en förändring 
mellan Callon (1991) och Callon (1998a; 1998b; 1999) där han, åtminstone implicit, 
verkar gå mot en gränsdragning mellan ting och människor; rationella tecken som 
intermediär funktion mellan ekonomen och ekonomin. Utgångspunkten här är att 
både ting och människor i den epistemologiskt heterogent materiella världen kan 
vara intermediärer. Men det är endast aktörer som kan göra det möjligt för 
intermediärer att cirkulera i aktörsnätverken (i den här specifika kontexten skapar 
aktörer rationellt ekonomiskt utrymme för intermediärer). Däremot har ting, som 
ges betydelser och placeras i viss ordning av aktörer, en organiserande inverkan i sig

                                          
10 Vilket motsvarar nationalekonomins engelska term externalities. 
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själv: Ting visar sig för oss, de visar upp förenklade, centrerade och 
homogeniserade versioner av världar. Ett panoptikon av världar som människor 
bildar sig en uppfattning om och konstruerar utifrån. I den heterogena 
materialiteten, där ting och människor delar samma epistemologiska utrymme, 
konstruerar och visualiserar ting epistemologiska möjligheter. Ett kompletterande 
cirkulerande begrepp i ANT-floran är aktant. Jag ska bara här kort sammanföra 
aktant med några av de begrepp jag använder, för att sedan inte översätta det något 
mer; jag tappar begreppet! Latour (1992) definierar aktant såsom någon som inte 
kan representera sig själv oavsett om det är människor eller ting. Eftersom jag följer 
Callon (1998a) blir definitionen av intermediär densamma som för aktant, dvs. ett 
heterogent material som inte kan representera sig själv. 

Ett annat fundamentalt kännetecken för den tingliga delen i den heterogent 
materiella världen börjar nu också framträda; de ändrar form och närvaro. Jag 
exemplifierar återigen med Callons (1998a) jordgubbemarknad. Där framträder 
ekonomisk teori genom advokaten och de rationella tecknen. Den organiserande 
inverkan som ekonomisk teori har i det här fallet är både direkt (genom aktören) 
och indirekt (genom rationella tecken). Advokaten re-presenterar ekonomisk teori – 
hon/han agerar som homo oeconomicus – och materialiserar rationella tecken i 
ekonomisk teori – homogena produkter, jämviktspris och organiserade 
transaktioner med mera. Med andra ord, och åter igen, advokaten konstruerar 
tillräckligt med ekonomiskt rationellt utrymme för andra att agera som homo 
oeconomicus. Fast i den heterogena materialiteten är mänskliga intermediärer idag 
alltid potentiella aktörer imorgon; den cirkulerande makten hotar alltid att skifta 
periferi och centrum. Svaret på när en aktör är en aktör eller en intermediär kan 
inte avgöras a priori utan svaret måste sökas a posteriori.

Det är således även här en empirisk fråga, såväl som en effekt av forskarens 
retoriska och pedagogiska finesser. A posteriori är också tillfället då tingliga 
materials form och närvaro kan etableras, till exempel att ekonomisk teori re-
presenteras av människor och rationella tecken, eller när rationella tecken re-
presenteras av ekonomisk teori och människor samt när människor re-presenteras 
av ekonomisk teori och rationella tecken (fast för det sist nämnda gäller att tingen 
behöver mänskliga aktörer för att kunna visa sig för och re-presentera andra 
människor). När jag nu placerar aktörer i figur 8 gör jag det utifrån två 
betydelsefulla förutsättningar. För det första att aktörer alltid är människor, men 
människor kan även vara intermediärer. För det andra skiftar tingliga heterogena 
material form och betydelse genom att re-presentera ting och människor, men 
måste då ha hjälp av mänskliga aktörer. 
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Figur 8. Aktörers intermediära och organiserande roll i ekonomin. 

Innan vi går vidare till det sista avsnittet måste jag klargöra en sak för att undvika 
missförstånd. Att deklarera att aktörer agerar som homo oeconomicus betyder inte 
att jag tillskriver dem möjligheten att faktiskt klara av att agera som homo 
oeconomicus. Det kommer att uppstå komplexitet och fördunkling (ekonomiskt 
skapade sidoeffekter) för den ekonomiskt rationelle människan och i det 
aktörsnätverk denne agerar11.

Förenkling, komplexitet och fördunkling 
Callon (1986a) presenterade och delade in översättningsprocessen i fyra stadier – 

problematisering, intresseskapande, enrollering och mobilisering. Genom att följa 
översättningsprocessen, så som Callon (1986a) presenterade den, kan vi förstå hur 
aktörer agerar och associerar sig med varandra, dvs. processerna kring det som 
översätts (se också, Callon, 1991; Callon & Latour, 1981, Latour, 1986; 1987; 
1998a; 1998b). Att förstå hur aktörer förbinder sig med varandra i aktörsnätverk 
har också varit fokus för Actor-Network-Theory. Mindre uppmärksamhet har 
riktats mot vad som egentligen händer med det som är föremål för färden. Det vill 
säga översättning och översättarna har varit centrala men det som översätts har haft 
en perifer betydelse i analysen. En fundamental utgångspunkt för min 

                                          
11 Se Callon (1998b) och hans diskussion kring begreppen externalities, framing and overflowing. 
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framväxande12 översättningsteori är att för att någonting överhuvudtaget skall 
kunna färdas måste det förenklas. Detta är en traditionell utgångspunkt inom ANT 
(Callon & Latour, 1981). Men översättningsprocessen, såsom Callon (1986a) 
beskriver den, uppträder i cykler med början och slut och när en cykel tar slut 
avlöser en annan. Men den översättningsprocess jag avser följa är snarare en 
process där översättningar uppträder utan inbördes relation och ordning. Med 
andra ord översättningsprocesser är inte bara omöjliga att definiera a priori, de är 
också unika från fall till fall. Däremot är Callons (1986a) fyra kategorier 
(problematisering, intresseskapande, enrollering och mobilisering) för att beskriva 
sociala händelseförlopp inte obrukbara. Tvärtom, dessa begrepp ramar in centrala 
aspekter av mänsklig handling och maktspel nämligen växelspelet mellan olika 
aktörsnätverk som leder fram till reella utfall (Foucault, 2001). I berättelsen om det 
ekonomiska laboratoriet och mina reflexioner av denna använder jag mig av några 
av de mer klassiska begreppen i ANT (associering, Latour, 1987 och mobilisering 
och enrollering, Callon, 1986a) men (då som sagt) inte för att bestämma och reglera 
ordningsföljd i översättningsprocessen utan för att lägga mening i skeenden och 
handlingar.

Law & Mol (2002) skriver om förenkling och komplexitet och hur de uppträder i 
empiriska processer. Ur denna definition avlägsnar jag mig från Callon (1986a) och 
dennes översättningsprocess eftersom den bygger på en sekventiell inbördes 
reglerad ordning. Det är här som jag uppfattar en brytning mellan ANT och dess 
”och efter” (Callon 1999; Latour, 1999a; Law, 1999) och speciellt då Law (1994; 
1999; 2002) och hans intresse för genealogisk analys inom vars ram jag förenar 
Foucault och Lyotard (i kapitel 2). Den andra fundamentala ingrediensen är således 
komplexitet som beskrivs så här av Law & Mol (2002:11): 

”(…) For although a single simplification reduces complexity, at the places where 
different simplifications meet, complexity is created, emerging where various modes of 
ordering (styles, logics) come together and add up comfortably or in tension, or both.” 

Så här långt gäller att komplexitet uppstår när flera förenklingar möts (Law & 
Mol, 2002) och att de olika förenklade översättningarna cirkulerar och ger upphov 
till friktion (de kan också placera sig i harmoni i förhållande till varandra). Så som 
Law och Mol skriver är det möjligt att förenkla, att sätta något i singular. Fast i 
mötet mellan flera förenklingar, flera singular, uppstår komplexiteten. Fördunkling 
skall förstås som komplexitet fast med ett tillägg – kopplingen till 
postmodernismen; att det som färdas tappar sin ursprungliga betydelse och att den 
framtida betydelsen, för det som färdas, är oklar. Det som färdas tappar således sin 
betydelse både i sin hemvist och i den nya kontexten, det finns inte längre något 
original, bara simuleringar av simuleringar av simuleringar (Potter, 2000).

                                          
12 Framväxande teori i meningen att jag hoppas på att teoretiskt bidra till ANT genom att översätta tidigare 

översättningsteorier. Inte ens Latour, Callon och Law undgår att vara i händerna på olika aktörers översättningar av 
deras teorier. 

94



Således, och detta är mycket viktigt, den tappade betydelsen uppstår hos de 
aktörer som översätter det som färdas, vilket i sig innebär att en mängd tappade 
betydelser kan förekomma samtidigt i aktörsnätverk. Begreppet komplexitet, så 
som Law (1994; 2002) och Law & Mol (2002) använder det, betraktar jag som 
oprecist och diffust utan någon egentlig riktning och innebörd (diskussionen om 
vad komplexitet innebär fortsätter i nästa kapitel). Fördunkling ter sig kanske inte 
så mycket klarare, men i någon mening är det precis vad båda begreppen måste 
vara. Den riktning och innebörd jag ger komplexitet och fördunkling är följande: 
När aktörer förbinder sig med varandra gör de det i relation med andra aktörer i 
andra delar av aktörsnätverken. De översättande aktörernas ständiga kamp för att 
nå längre – att uppfattas som en stor aktör – innebär att olika former av interaktion 
förekommer. Genom interaktioner kommer också översättningarna översätta 
varandra, dvs. ett utbyte av översättningars innehåll och substans pågår ständigt. 
Detta är den riktning och innebörd jag ger komplexitet och fördunkling. En 
utgångspunkt som gäller för alla aktörsnätverk oavsett vilken praktik som gäller.  

En aktörsnära översättningsteori håller här på att ta form. Översättning av 
ekonomiska teorier och rationella tecken, ekonomisering och av andra intermediära 
aktörer sker genom förenkling (Callon & Latour, 1981; Callon, 1998a). Under 
färden undergår teorierna en förenklingsprocess där enkla ekonomiska antaganden 
om förhållanden och relationer i verkligheten möter andra förenklingar och 
komplexitet uppstår (Law, 1994; 2002; 2003; Law & Mol, 2002). Men att jag skriver 
”enkla” ekonomiska teorier ska inte uppfattas som att de är anspråkslösa och 
triviala, det ska förstås som att de är strikt analytiska (Ceteris Paribus). När sedan 
förenklingar av förenklingar av förenklingar uppträder inträder fördunkling. Figur 9 
nedan illustrerar hur cirkulerande material centreras – timglaset i mitten – och hur 
det som färdas och översätts av aktörer förenklas, blir komplext och fördunklas. 
Översättningsprocessen sker således i friktion mellan olika heterogena cirkulerande 
material – ekonomisk teori och ekonomen; ekonomisering; rationella tecken och 
aktörer – men där mänskliga tolkningar och föreställningar och mänsklig 
interaktion är i förgrunden för att förstå översättningsprocesserna. Det är 
människor som plockar upp, sätter betydelser och formar heterogena tingliga 
material. Denna studies fokus är mitten av timglaset – det är här som 
översättningar i friktion uppträder (vilket jag försöker förstå genom begreppen 
förenkling, komplexitet och fördunkling); det är här som aktörer översätter den 
cirkulerande världen och försöker tillförsäkra sig rätten att kunna etikettera olika 
materials betydelse och vilka problem, möjligheter och lösningar som uppträder – 
centrum i figuren är där maktspelen uppträder.
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Figur 9. Aktörer översätter och associerar sig med varandra i aktörsnätverk. 

Genom att koppla samman översättningsprocessen – hur färden av något går till 
– med att försöka förstå vad som händer med det som översätts uppenbarar sig 
möjligheten att förstå ekonomiska teoriers roll i organiseringen av det ekonomiska 
laboratoriet, så som den uppträder i förenklings-, komplexitets- och 
fördunklingsprocesserna.

Nu skall jag övergå till att försöka tydliggöra hur förenkling, komplexitet och 
fördunkling hänger ihop med några andra figurerande begrepp. En generell 
genomgång så här långt gör gällande att förenkling kan jämställas med singularis 
och precision, i den mening att någonting måste reduceras för att göra det som 
skall färdas hanterbart. Däremot kan innebörden förändras något beroende på 
kontexten där begreppen används – t.ex. om det är en teorisk, kunskapsteoretisk, 
metodologisk eller reflexiv diskussion. När det gäller komplexitet kan det jämställas 
med pluralis. Fördunkling, däremot, har egentligen ingen motsvarighet till något 
enskilt begrepp, men i den heterogena materialiteten uppvisar fördunkling samma 
typ av otydlighet och friktion som den i slitningen mellan det moderna och det 
postmoderna. I någon mening kan därför fördunkling placeras nära paralogi då det 
fördunklade tillståndet också går vid sidan av det normala, det befästa och logiska. 

Den textuella färden som pågått under kapitel 1, 2, 3 och 4 har genomgående 
kritiserat den neoklassiska nationalekonomiska pristeorin. Varför ägnar jag mig i så
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stor utsträckning åt kritik av disciplinen nationalekonomi? Allting bottnar i ett 
genuint missnöje, nämligen befintliga konkurrensteoriers oförmåga att spegla vad 
som händer på marknaden genom att endast försöka att förklara ”vad” konkurrens 
är. Det som ekonomisk neoklassisk pristeori tar för givet och tar avstamp från är 
det som verkligen är centralt att studera. Smith (1990:37) skriver att: 

“Terms such as division of labour, exchange, and competition are the primitives of 
their theories. Such terms express social relations organizing the actual activities of 
people, but the social relations themselves are presupposed without being explored or 
analyzed.”

Utelämnandet av frågorna, hur, vem, varför och för vem leder inte bara till 
oförståelse och okunskap om marknaders processuella utveckling. Vad som också 
följer av denna oförmåga och oförståelse är att det som den nationalekonomiska 
pristeorin gör anspråk att förklara – vad är konkurrens – inte heller kan förklaras! 
För att förstå konkurrens så som den tar sig uttryck i det ekonomiska laboratoriet 
måste den ortodoxa nationalekonomiska svarta lådan konfronteras och öppnas i 
skenet av aktörers översättningar. 
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Att fånga komplexitet 

Ansatsers komplexitet 
En populär indelning i företagsekonomisk forskning, gällande forskningens 

ansats, är att dikotomisera begreppen induktion och deduktion för att sedan 
argumentera för någon slags mellanliggande position – t.ex. abduktion (Johansson 
Lindfors, 1993). Genom att dikotomisera begreppen induktion och deduktion antas 
de stå var för sig och i motsatsförhållande. Jag gör gällande att den dikotomiska 
indelningen av begreppen kan vara – och ofta är – vilseledande eftersom dessa i 
själva verket är tätt sammanflätade med varandra. Denna begreppsliga relation 
utgör ett av de stora filosofiska problemen, eller till och med filosofins bane 
(Potter, 2000).

Även om induktion och deduktion är tätt sammanflätade går de åt olika 
riktningar – induktion börjar i det partiella för att sluta i det universella – uttryckt 
annorlunda, att genom enskilda observationer härleda lagar. Deduktion börjar i det 
universella för att sluta i det partiella – uttryckt annorlunda, att från lagar och 
utsagor förklara olika fenomen. Men motsatta riktningar innebär för den skull inte 
att utgångspunkten för rörelsen är given. Potter (2000) exemplifierar denna 
problematik med Newtons vetenskapliga lag om rörelse. Den lyder enligt följande: 
Varje kropp rör sig i en rät linje förutom när någon extern kraft påverkar kroppens 
bana. Genom experiment kan vi sluta oss till att någon extern kraft påverkar 
kroppen, t.ex. att en boll som rullar på marken stannar. Beteendet av det partikulära 
stämmer således med den universella lagen och resonemanget förefaller vara helt 
deduktivt. Men Potter (2000) ställer sig frågan, den universella lagen måste ha något 
ursprung. Vad är då början? Början verkar ha varit det partikulära och Potter (2000) 
fortsätter, är detta en deduktivt härledd slutsats? Slutsatsen är nej, det är en induktiv 
slutledning eftersom:  

”Our belief in causality essentially derives from observed repetition. We observe a 
constant conjuncture of events. (…) It is the constant association of one event with 
another in our minds that leads us to infer causality.” (Potter, 2000:39)

Med andra ord, vi observerar och experimenterar och sluter oss till sannolikheter 
och regelbundenheter och formulerar lagar, t.ex. att alla svanar är vita för att ta ett 
känt exempel från Popper (Gilje & Grimen, 1995), eller att när en biljardboll träffar 
en annan biljardboll börjar den senare att rulla. Det är förväntningar hos oss som 
gör att vi tror att x kommer att följas av y och inte strikt logik. Med andra ord, 
induktion/deduktionparadoxen gör gällande att hur många gånger vi än observerar 
att x orsakar y kan vi aldrig veta säkert att det förhåller sig så. Den avgörande 
poängen återstår dock: 
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”Thus, if to be rational is to be logical, and logic is understood (strictly speaking) 
to be deductive and not inductive, then science is not rational.” (Potter, 2000:23)  

Vid en första anblick verkar denna slutsats inte förefalla särskilt problematisk. 
Men om vi verkligen tar induktion/deduktionparadoxen1 på allvar ställs 
vetenskapens förmåga och gängse tillvägagångssätt och metoder på kant (Magee, 
1998; Potter, 2000). Ifrågasättandet av den värderingsfria kunskapen är ett tema jag 
genomgående drivit och problematiseringen har lett fram till ståndpunkten att 
ingen vetenskap står fri från föreställningar och fördomar (jfr Bryman, 2002; von 
Wright, 1986). Därmed löses demarkationslinjen mellan vetenskaplig kunskap och 
narrativ kunskap upp (Lyotard, 1979). Jag vill påminna om att jag, genom den här 
typen av resonemang och kritik, inte har för avsikt att fullständigt rasera tilltron till 
all vetenskaplig kunskap så som vi känner den. Världen skulle väl vara fullständigt 
kaotisk utan kausala mekanismer! Det jag vill poängtera är att det dualistiska 
motsatsförhållandet mellan induktion och deduktion kan ifrågasättas, vilket, som 
jag senare kommer att försöka åskådliggöra, har tydliga konsekvenser för mitt 
arbete – hur empirin görs åtkomlig för läsaren; vilken typ av frågor jag ställt; 
förhållandet mellan teori och empiri i analysen; var sker egentligen analysen osv.

Jag ska dock fortsätta med vad jag kallar för en slags normalvetenskaplig 
hantering av induktion/deduktionparadoxen. Det är nämligen utifrån denna 
antagonism som växlandeverkande ansatser träder in som en lösning, till exempel 
abduktion. Abduktion beskrivs som växelverkan mellan teori och empiri, t.ex. 
mellan hypoteser och observationer eller mellan teoretisk referensram och 
fallstudier (se t.ex. Alvesson & Sköldberg, 1994, Johansson Lindfors, 1993). Med 
andra ord en växelverkan mellan det partikulära och det universella, låt vara att den 
universella rymden som påtalas har olika bredd och djup. Det uppträder här ett 
liknande problem med den abduktiva ansatsen som med den induktiva och 
deduktiva ansatsen, då forskarens ontologiska och epistemologiska ståndpunkt 
antas avgöra ansatsens början, till exempel att den positivistiska forskarens början 
är deduktiv och den mer hermeneutiskt inspirerade forskarens induktiv. Men börjar 
verkligen den positivistiske forskaren vid deduktion? Nej, som jag åskådliggjorde 
tidigare måste vi börja i det partikulära för att sedan gå till det universella, exemplet 
med Newtons vetenskapliga lag om rörelse visar detta. Det innebär inte att t.ex. den 
hermeneutiska forskningen, givet att vi accepterar induktion/deduktionparadoxen, 
inte kan ha deduktiva inslag2.

För mig är även den abduktiva ansatsen problematisk om jag gör gällande att vi 
inte kan närma oss verkligheten som oskrivna blad, tabula rasa. Hela 
forskningsprocessen är teoriimpregnerad (Popper, 1945:1966). Det här behöver

                                          
1 Det var filosofen David Hume som påtalade induktion/deduktion paradoxen. Potters (2000) framställning och 

diskussion, som jag utgår från, är en beskrivning av hur David Hume resonerade. 
2 Till exempel kontextuell tolkning av texter där tidsepok, författare, andra texter och andra författare osv., 

används för att sätta texten i perspektiv. 

99



inte bli problematiskt ifall både den narrativt och den vetenskapligt producerade 
kunskapen tas in i vår resa mellan induktion och deduktion. Men om vi 
upprätthåller demarkationslinjen mellan induktion och deduktion, som i sig innebär 
att vi behåller demarkationslinjen mellan vetenskaplig kunskap och vardaglig 
producerad kunskap, innebär det att vi riskerar att upprätthålla tilltron till den 
värderingsfria forskningen. All tidigare erfarenhet (personliga som vetenskapliga, 
enskilda som kollektiva) reduceras då till att vara teoretiska till sin natur. Låt vara att 
åtskillnad görs mellan teori som leder fram till hypoteser och teorier som endast 
styr intresset hos forskaren (se t.ex. Johansson Lindfors, 1993). Begreppet teori 
förefaller ändå vara likställt med normalvetenskapens definition; teori är någonting 
annat än vardaglig kunskap. Möjligen reflekterar vi över hur den narrativa 
kunskapen påverkat forskningen och visst kan utgångspunkten variera – skadlig 
eller användbar – men den narrativa kunskapen betraktas inte som en naturlig 
förutsättning i normalvetenskapen, den måste tämjas med mer eller mindre 
systematiska metoder3 (se t.ex. Eisenhardt, 1989; Glaser & Strauss, 1967; Lincoln 
och Guba, 1985; Yin, 1984). Således motiverar även den abduktiva ansatsen 
tämjandet av föreställningar och fördomar4 som definieras till att vara av annan art 
än objektiva föreställningar och fördomar5. Av detta följer att den abduktiva 
ansatsen förefaller uppmärksamma induktion/deduktionparadoxen, men att den 
fortfarande utgår från normalvetenskapens tilltro till objektiv och sann kunskap, att 
kunskap endast kan produceras och utvärderas6 av vetenskapen samt att den 
vetenskapliga kunskapsproduktionen är en kumulativ rätlinjig process. Min 
ståndpunkt är att kunskap, oavsett art, avspeglas i våra föreställningar och fördomar 
och att detta är en naturlig och ofrånkomlig del av kunskapsproduktionen som vi 
aldrig kan tämja, möjligtvis reflektera över (Czarniawska, 2001; Law, 1994; Law & 
Mol, 2002; Lyotard, 1979).

Givet mitt ställningstagande uppstår ett annat problem för mig när det gäller 
ansatser som ger för handen att en växelverkan sker mellan induktion och 
deduktion, där abduktion för den delen bara utgör ett begränsat exempel. Det tycks 
som att växelverkan mellan polerna sker på ett medvetet, rationellt och logiskt plan, 
dvs. att vi vet ungefär när det är dags att växla mellan induktion och deduktion för 
att på så sätt föra forskningsprocessen framåt. Åtminstone förefaller en del 
beskrivningar vara av det slaget. Frågan är då om min betraktelse enbart är ett 
utslag av hur vi paketerar text, dvs. det sätt som vi försöker göra texten åtkomlig 
för läsaren, eller aktualiserar iakttagelsen en djupare problematik? Jag tror att det är 
både och faktiskt och att det kan ha direkt avgörande betydelse för

                                          
3 Notera att min dikotomisering av narrativ och vetenskaplig kunskap är en språklig konsekvens då jag tycker att 

uppdelningen har pedagogiskt fördelar. 
4 Begreppens betydelse i samlad mening gör upp med Lockes “tabula rasa” i det att vi inte förutsättningslös kan 

studera samhället. Forskaren finns alltid i ett sammanhang med värderingar, trossatser, uppfattningar och praxis mm. 
(Ödman, 1994). 

5 Begreppet fördom skall dock inte tolkas som en negativ värdering, som är den vanliga betydelsen av ordet, utan 
som en förutsättning för mänskligt lärande (Bryman, 2002). 

6 Tilltron till enhetsvetenskapen. 
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forskningsresultaten, i meningen att vi ibland konstruerar resultat som egentligen 
inte är möjliga (förpackning av text återkommer jag till i kapitlet att illustrera 
komplexitet). Enkelt uttryckt bekräftar vi den objektiva värderingsfria vetenskapen 
enbart genom vårt sätt att beskriva och förpacka vår forskning – som en objektiv, 
friktionsfri och logiskt sammanhängande process (Czarniawska, 1999). Naturligtvis 
innehåller forskning alltid problem, svåra val, olösliga gåtor, paradoxer och misstag, 
men dessa göms visuellt undan med hjälp av logisk vetenskaplig argumentation, 
med vetenskapliga fakta och horder av referenser (Latour, 1987). Sällan innehåller 
forskningstexter reflexion över paradoxer, anomalier och olösliga gåtor (Law, 1994; 
Law & Mol, 2002; jfr Czarniawska, 1999; 2001). 

På ett djupare plan kan upprätthållandet av den värderingsfria vetenskapen 
innebära att de val vi gör bara till synes är medvetna och till synes fria från 
induktion/deduktionparadoxen. Att valen i själva verket är omedvetna och 
oreflekterade, uttagna ur den normalvetenskapliga ryggsäcken och alla dess 
tillhörande beprövade och testande verktyg, såsom verifiering, falsifiering, 
reliabilitet och validitet. Min kritik riktar sig inte mot verktygen i sig, snarare är det 
själva ryggsäcken som ifrågasätts och som för fram verktygens universella karaktär 
och egenskaper. Kontentan är att utgångspunkten inte får bli, aldrig, att vi försöker 
reflektera över vår ansats samtidig som vi behåller normalvetenskapen ideal. En väg 
ut är att våga acceptera, bejaka och lyfta fram inkommensurabilitet och 
friktionsytor7 som uppstår i ansatsen. 

Paradoxer och friktionsytor i ansatsen 
Jag tänker nu gå över till att reflektera över vilka paradoxer och friktionsytor som 

ryms i det här arbetet – i alla fall de som jag lyckas medvetandegöra. En friktionsyta 
som är påtaglig är min utgångspunkt att studera en företeelse på djupet och så 
öppet som möjligt samtidigt som den teoretiska referensramen leder fram till en 
översättningsprocess som består av förenkling, komplexitet och fördunkling av 
ekonomisk teori. Hur jag har kommit fram till dessa tre ”komponenter” och vilken 
roll de har i arbetet är direkt avgörande frågor för ansatsens karaktär. En 
epistemologisk ingång är att om jag betraktar den vanliga, friktionsfria och utbredda 
Ordningen utifrån översättning kommer det fragmentariska, paradoxala, 
paralogiska och komplexa att framträda (Callon, 1986a; 1998a; Law, 1994; 2000; 
2002; Latour, 1986; 1987) där djupare förståelse för hur processerna av förenklings, 
komplexitet och fördunkling går till i praktiken ser olika ut i olika delar av lokala 
aktörsnätverk.

Fortfarande är översättningsprocessen (förenkling, komplexitet och fördunkling) 
dock generaliseringar i sig! Vilken typ av generalisering är det då frågan om? När vi 
människor försöker förstå och kommunicera något må vi göra vårt bästa – med 
hjälp av all världens vetenskapliga kriterier – jag hävdar ändå att våra precisa

                                          
7 En diskussion som påbörjades i kapitel 2. 
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singulariska försök alltid ackompanjeras av komplexitet, plural, förenklingar, 
komplexitet och fördunklingar. Med andra ord även om jag försöker förhålla mig 
öppen och odogmatisk inför det jag skall studera sluter jag mig så fort jag börjar. 
Den vetenskapliga processen utgör inget undantag och processen karakteriseras 
således av att vi öppnar upp – mot komplexitet och fördunkling8 – samtidigt som vi 
sluter till – förenklar (en epistemologisk diskussion jag förde i kapitel 2, se figur 4). 
Vi människor kan därmed aldrig, aldrig, även om vi identifierade och förstod något 
helt rätt, förklara och förmedla Livet, Universum och Allting till varandra utan att 
friktionsytor uppstår, dvs. vi uppnår aldrig koncensus i konversationer (Lyotard, 
1979).  

Den här studiens till synes deduktiva fas – genom de teoretiska begreppen 
förenkling, komplexitet och fördunkling – läcker och präglas av samtidig öppenhet 
och slutenhet. För översättningsprocessen måste ha sin början någonstans och 
denna början är partikulär, utryckt empiriskt lokal, och därmed induktiv. 
Förenkling, komplexitet och fördunkling gör det möjligt för mig att överhuvudtaget 
närma mig något – tanken om att ekonomiska teorier färdas och har en 
organiserande verkan på ekonomin tillsammans med andra cirkulerande heterogena 
material – samtidigt som dessa kraftigt begränsar mitt synfält. För att inte riskera att 
sluta mig alltför mycket i denna situation av samtidig öppenhet och slutenhet 
fattade jag två beslut9. För det första att inleda intervjuer med en bred fråga10 och 
från den beskrivning som ges ställa följdfrågor. Dock var det inte så 
förutsättningslöst som det kanske verkar. Jag talade naturligtvis om för aktörerna 
vad studien skulle handla om – konkurrens i sjukvård. Det är inte möjligt att begära 
av någon att träffa mig för en intervju där bakgrund och syfte med undersökningen 
är dold. Således sluts och styrs samtalet innan jag ens börjat prata med aktörerna, 
men i och med att vidden i samtalet vidgas – den breda frågan – öppnas 
möjligheterna för hur aktörerna väljer att översätta situationen i Stockholms läns 
landsting11. Förflyttningen i och mellan induktion/deduktionparadoxen har varit 
intuitiv och reflexiv snarare än metodboksmässigt lojal (som är utmejslad för att 
sanera komplexiteter och tvätta den vetenskapliga praktikens vardag som den 
praktik den avser att studera, jfr, Law, 2003). 

Det andra beslutet var att teman och olika processer skulle vara grundade i 
centrala händelser och föreställningar som framkommit i intervjuerna. De åtta 
episoderna som finns i berättelsen är alla empiriskt grundade på så vis att de 
intervjuade aktörerna i narrativen har lyft fram vilka händelser som varit centrala.
                                          

8 Jag sammanför öppna upp med fördunkling i avseendet att det är omöjligt att sluta någonting – förenkla – 
eftersom jag kommer att röra mig med flera förenklingar som leder till komplexitet och sedan ovillkorligen till 
fördunkling.

9 En mer noggrann genomgång av dessa två beslut följer i: samtal – tystnad, provokation, distans och närhet. 
10 Den inledande frågan för den första intervjuomgången var – vad pågår i Stockholms läns landsting? För de 

andra två efterföljande intervjuomgångarna löd de två första frågorna – kommer du ihåg vad vi pratade om sist och 
vad har hänt sedan sist? 

11 Det här låter genomtänkt, rationellt och logiskt, men besluten var snarare grundade på övertygelse, intuition 
och goda råd sprungna ur vänskapliga vetenskapliga samtal. 
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Vissa teman och händelser är dock mer empiriskt grundade än andra12. När det 
gäller de två episoderna som citerats från Landstingsfullmäktige13 och den fiktiva 
presskonferensen14 är de empiriskt grundade på det sättet att de teman som där 
diskuteras har valts med narrativen som utgångspunkt. Men alla episoderna är 
också lämpliga sett ur den deduktiva teoretiska referensramen – samtal som 
handling där översättningsprocesser också pågår. Det har dock förekommit fler 
teman än vad som illustreras i avhandlingen. I processen med att gå igenom alla 
intervjuer och skapa teman där samtal klipptes in fanns som mest ett tjugotal 
teman. Efter ytterligare bearbetning var de femton. Sedan när jag mer påtagligt 
började konstruera den visuella berättelsen, dvs. när jag på allvar började att läsa, 
sovra, skriva och utforma empirin, var det några teman som så att säga hamnade 
mellan stolarna. Dessa var ständigt närvarande i samtalen, men inte i anslutning till 
något visst tema, snarare alltid i anslutning till huvudsakliga händelser. Därför tog 
jag bort dessa tematiska kategorier. De teman som sovrades bort var investeringar, 
ekonomisystem, pris, definitioner av konkurrens, Robin Hood (om det statliga 
utjämningssystemet) och Svarte Petter-spelet (om att kostnader flyttas fram och 
tillbaka mellan ägare, beställare och utförare). De fyra första borttagna temana har i 
anslutning till olika teman en stark närvaro i berättelsen, medan de två sista har 
tonats ned. Efter ett långt och mödosamt arbete med att sovra i de tematiska 
texterna återstod till slut åtta teman (något jag återkommer till i kapitel 7: Att 
illustrera komplexitet). 

En annan paradox och friktionsyta är min argumentation att kunskap och 
kunskapsproduktion alltid bara kan vara heterogen, fragmenterad och lokal och att 
det därmed inte går att uttala sig om det universella. Samtidigt argumenterar jag för 
att ekonomiska diskurser (ekonomisk teori och ekonomisering) sveper över den 
västerländska delen av världen och att denna påverkar mina studerade aktörer! Visst 
bär det drag av deduktiv logisk slutledning? Egentligen inte skulle jag vilja säga 
eftersom den lokala kontexten och den ekonomiska diskursen har samma 
epistemologiska storlek givet den epistemologiska basen i ANT; samhället utgörs av 
en mängd olika material som cirkulerar och som aktörer griper tag i och översätter 
(Latour 1986; 1999a) och att det därför ryms långa såväl som korta diskurser i den 
lokala kontexten (Callon & Latour, 1981; Callon, 1986a, 1998a; Latour, 1986; 1987; 
1999a; Law, 2002). Innehåll i och förståelse för komplexiteten i det som sprids – 
översätts – kommer jag åt genom att försöka fånga hur aktörer associerar sig med 
varandra i aktörsnätverk. Därav ambitionen med en kvalitativ djupstudie i en lokal 
kontext – Stockholms läns landsting15.

                                          
12 Närmare bestämt följande – Aktiebolagets förtjänster; S:t Göran: Sveriges första privata akutsjukhus; Huddinge 

Universitetssjukhus AB; Den Stora Upphandlingen: En inre marknad med offentlig ram; Beställar- och ägarstyrning 
och Efterskalv och rundgång. 

13 Konkurrens – ekonomiskt moras eller vältänkt förändring av hälso- och sjukvården. 
14 Presskonferens och budgetsammanträde i Landstingsfullmäktige – med fokus på vården. 
15 En fråga som kan uppstå är givetvis; givet att vi inte har olika epistemologiska nivåer varför studerar du bara 

Stockholms läns landsting? Här träder naturligtvis andra typer av begränsningar in. Dessa begränsningar diskuterar 
jag senare i detta kapitel (varför Stockholms läns landsting och varför S:t Göran och Huddinge). 
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Fortfarande kvarstår att om jag vill uttala mig om hur ekonomisk teori förenklas, 
blir komplex och fördunklas utgår jag då inte från att dessa tre är generella 
principer som kan återfinnas var som helst – i alla fall i vilken del av västvärlden 
som helst. Det gör jag, men även om begreppen förenkling, komplexitet och 
fördunkling i så motto är deduktiva till sin karaktär skall de betraktas som teoretiskt 
användbara begrepp för att förstå en företeelse ur ett visst perspektiv snarare än 
precisa teser om verklighetens beskaffenhet (Beronius, 1991; Latour, 1999a; Law, 
1994). Med andra ord drivs inte jag av övertygelsen att världen passar in i 
begreppen – den vilda jakten på Metoden (Beronius, 1991) – utan snarare att dessa 
lösliga begrepp med vissa fasta punkter kan bidra till ökad förståelse av världen. 

Ifall vi behåller uppdelningen av olika epistemologiska nivåer och lägger till en 
generaliserande ambition kommer vi att behöva tvinga in data i våra teoretiska 
modeller, dvs. att forcera och manipulera verkligheten (Sklar, 2000). Då tappar vi 
det unika och partiella och äntrar det generella och universella där vi är utelämnade 
till gissningar som leder till undran inför varför sociala processer och mänsklig 
aktivitet är så outgrundliga och ”teoretiskt korkade” (Law, 1994, Law & Mol, 2002), 
eller som Latour (1999a:19) skriver: 

”(…) Actors know what they do and we have to learn from them not only what 
they do, but how and why they do it. It is us, the social scientists, who lack knowledge 
of what they do, and not they who are missing the explanation of why they are 
unwittingly manipulated by forces exterior to themselves and known to the social 
scientist’s powerful gaze and methods.”  

Genom att länka samman aktörsnätverk som alltid befinner sig på samma nivå 
kan vi generalisera i den mening att vi söker förståelse för hur aktörer förbinder sig 
i aktörsnätverk. Förståelsen följer då så att säga med utvidgningen eller 
kontraktionen av aktörsnätverket utan att det avkrävs olika typer av epistemologisk 
bas för att uttala sig om olika nivåer i samhället (Callon & Latour, 1981). 
Kunskapen och kunskapandets process som det beskrivs här leder mot 
komplexitet, plural och reflexivitet och insikten om att våra möjligheter för att 
försöka förstå är fragmenterade och ofullständiga. Det är inte distinkta stadier i 
översättningsprocessen som skall identifieras, förstås och förklaras – när och var de 
uppträder, hur de förhåller sig till varandra, i vilken ordning de uppträder osv. Jag 
drivs inte heller av föreställningen att jag analytiskt kan utmejsla händelser i den 
lokala kontexten som verkar vara av allmängiltig karaktär. Snarare kan jag med hjälp 
av dessa teoretiska begrepp identifiera och förstå delar av konkurrensprocessen 
som förbisetts eller negligerats och identifiera blinda fläckar, dvs. gå vid sidan av 
det normala, det befästa, för att på så sätt kunna formulera nya frågor och nya svar 
(Lyotard, 1979; Czarniawska, 2001). Det är så långt som det är möjligt att kunskapa 
givet den modest vetenskapliga ambitionen att riva demarkationslinjen, mellan 
induktion och deduktion, mellan vetenskaplig kunskap och vardaglig producerad 
kunskap och frångå normalvetenskapens systematiska metoder (Law, 1994; 2003). 
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Att studera komplexitet i tid och rum 
I resterande avsnitt har jag för avsikt att tydliggöra kopplingen mellan min 

bristande tilltro till objektiv värderingsfri kunskap som förmedlar 
singularislösningar i en pluralistisk värld och det sätt varpå jag försöker närma mig 
det jag skall studera. Det hela handlar om hur jag hanterar att varje steg av 
handling, kommunikation och kunskapande kräver reduktion och förenklingar av 
den komplexa verkligheten – mot singularis – samtidig som jag har ambitionen att 
bejaka komplexitet, inkommensurabilitet, friktionsytor, paradoxer osv. Law och 
Mol (2002) skriver att den våg av kritik som sköljer över normalvetenskapens 
förenkling av verkligheten16 grundar sig på argumentet att om vi tämjer 
verkligheten genom att reducera komplexitet, vad vet vi då och är det värt att veta? 
Ett berättigat motargument, enligt Law och Mol (2002), är att om vi gör allting för 
komplext blir då allting inte bara kaos, vad vet vi då och är det då värt att veta? 
Kanske är det så att själva distinktionen mellan förenkling och komplexitet i sig är 
för förenklad? Ett sätt, enligt Law & Mol (2002), att undvika den trivialiserande 
dikotomin är att byta ut singularis mot pluralis, för även om enstaka förenklingar i 
sig reducerar komplexitet uppstår komplexitet när förenklingar möts. Komplexitet 
kan definieras som: 

”There is complexity if things relate but don’t add up, if events occur but not 
within the processes of linear time, and if phenomena share a space but cannot be 
mapped in terms of single set of three dimensional coordinates.” (Law & Mol, 
2002:1)

Law & Mols råd är epistemologiskt tilltalande – ändra uppfattning om tid och 
rum – men ontologiskt, om inte omöjligt, så i alla fall väldigt svårt. Jönsson 
(1999:117-118) ger ett enkelt och klargörande exempel på hur starkt inpräntad vår 
tidsuppfattning är. Tänk dig att du är ute och går med ditt barn, och barnet frågar; 
varför ligger det ett ekollon här? Tänk nu en stund. Vad blir ditt svar? Min gissning 
är att du svarar; det är en ek som har tappat ekollonet. Det här är ett svar som 
överrensstämmer med vårt mekanistiska tankemönster där orsak kommer före 
verkan. Ett annat tänkbart svar som går stick i stäv med vår ontologi är: Det ligger 
ett ekollon här för att det skall växa upp en ek. Det är således en komplexitet i sig 
själv att överge linjära orsaksförklaringar och istället leta efter avsikter i vår värld. 
När jag första gången läste Jönssons (1999) exempel tänkte jag i enlighet med den 
mekanistiska ontologin. Det var ändå inom samma grundläggande tidsuppfattning 
– den linjära. Tänk om jag skulle försöka att aspirera på att förstå andra kulturers 
sätt att uppfatta tid där dåtid, nutid och framtid samexisterar och flyter ihop17

(Potter, 2000)! Samma ontologiska svårighet gäller rummet. En svårighet som

                                          
16 Förenkling i betydelsen reducering, dvs. en kritik mot hur forskningen har reducerat – genom ordningsföljd, 

delning, förenkling och uteslutning – den komplexa verkligheten (Latour, 1987; Law & Mol, 2002; jfr Law, 1994). 
17 Vår tidsuppfattning är nog så djupt rotad att den finns på ett omedvetet plan (Schein, 1985) och som vi därför 

endast kan erfara i våra handlingar och effekter av dessa, t.ex. vi samlas till ett möte vid en viss tidpunkt och 
upptäcker då, frustrerat, att vissa är försenade. 
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illustreras av Verran (1995) med konflikten mellan den australiensiska statsmakten 
– företrätt av jurister – och ursprungsbefolkningen Aboriginerna. Vår västerländska 
uppfattning är att mark kan delas upp och prissättas, dvs. att mark kan fördelas 
mellan människor baserat på äganderätt. Aboriginernas, utgångspunkt däremot är 
att det är omöjligt att äga land och lika omöjligt att dela in marken i 
koordinatsystem. Konflikten – utspelad i domstolen – blev mycket förvirrad och 
berodde på två helt ontologiskt skilda uppfattningar när det gäller rummet.  

När det gäller tid och rum vill jag därför göra klart att i ontologiskt hänseende är 
jag definitivt fångad i vårt kronologiska sätt att uppfatta tid och rum. Jag uppfattar 
därför Law och & Mols (2002) uppmaning som naiv. Epistemologiskt följer jag 
däremot Law & Mol (2002) genom att försöka fånga och illustrera komplexa 
processer som multipla parallella skeenden och händelser där berättelserna inte kan 
reduceras till att bilda en homogen helhet. Hur skall jag då närma mig en process 
som är utan början och slut, där inget hopp står att finnas i helheter, där kausalitet 
och linjära händelsers betydelse reduceras, där fenomen delar en rymd som inte kan 
fångas med hjälp av tredimensionella koordinater, och där tilltron till 
operationaliseringar a priori är kraftigt beskuren? Till att börja med är jag ju inte 
utan förståelsehorisont – förförståelse – och fördomar18, den teoretiska 
referensramen har ju försett mig med begrepp – förenkling, komplexitet och 
fördunkling. Visserligen snävar dessa begrepp in själva fenomenet – om teoriers 
organiserande roll i praktiken – men utan ett fast ramverk, dvs. vad, när och hur 
och för vem förenklar och fördunklar aktörer? Det är ovillkorligt en empirisk fråga. 
De urval kring organisationer, organisatoriska enheter och människor som gjorts i 
studien är inget undantag, de är empiriskt grundade. En påminnelse och ett 
förtydligande behövs här. Det är viktigt att ha i åtanke att genomgången av 
kunskapskällors olika natur, av pedagogiska skäl, är semantisk. Att begreppen 
förenkling, komplexitet och fördunkling tituleras som teoretiska till sin natur är ett 
utslag av pedagogiska motiv och inte för att särskilja olika kunskapskällor. De har 
ursprung i teoretisk såväl som narrativ kunskap (om den semantiska uppdelningen 
tillåts här) och som jag hoppas går att urskilja i mina olika textavsnitt. 

Varför Stockholms läns landsting och varför S:t Göran och Huddinge 
Under mitt tredje år som doktorand (1999) tog jag notis om att någonting 

verkade hända i hälso- och sjukvården – nämligen konkurrensutsättning. Tema 
konkurrens har jag burit med mig sedan jag började som doktorand 1997. Efter att 
ha slutat i ett projekt som varade mellan 1997 och 1999 tog jag mig en funderare 
över vad jag ville göra. Hälso- och sjukvård och konkurrens föll sig naturligt 
eftersom jag tidigare jobbat inom hälso- och sjukvården och konkurrens är ett
                                          

18 Förförståelse och fördom skall förstås som en förutsättning för att vi skall kunna söka och nå kunskap 
överhuvudtaget (Bryman, 2002). Om vi delar upp fördom i två delar – ”för” och ”dom” – når vi essensen i vad jag 
menar. Forskaren kan aldrig gå in i något utan tidigare upplevelser och kunskap, dvs. vi går in med någonting ”före”, 
och när vi studerar någonting skall forskaren försöka förstå detta, dvs. komma med någon slags tolkning – “dom” 
(för en allmän genomgång av grundbegreppen inom hermeneutiken och fenomenologin se t.ex. Bryman, 2002; Gilje 
& Grimen, 1995; Norén, 1995; Ödman, 1994). 
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teoretiskt såväl som praktiskt tema som jag gillar skarpt. En annan stark orsak till 
att det blev hälso- och sjukvård är att frågan om hur hälso- och sjukvården 
organiseras och vilka resurser som allokeras dit berör oss alla. Hur som helst så 
utmynnade min upptäckt om konkurrens i sjukvård i att jag uppfattade att några 
landsting var, i konkurrenshänseende, mer aktiva än andra – Halland, Skåne, Västra 
Götaland och Stockholm. Till en början riktades min blick mot Skåne där 
Simrishamns sjukhus var föremål bolagisering och försäljning. Sedan hände det 
som fick min blick att definitivt fastna för Stockholm – privatiseringen av S:t 
Görans akutsjukhus. Därmed framträdde det första fallet. 

Det kanske verkar konstigt att jag inte valde att studera fler landsting utöver 
Stockholm läns landsting. Min teoretiska referensram föreslår ju att det i 
epistemologiskt hänseende inte är svårare att ta in flera aktörsnätverk i 
undersökningen och i analysen eftersom andra aktörsnätverk associerar och 
förbinder sig med Stockholms läns landsting och vice versa. Det hela handlar om 
resurser; ekonomiska, kognitiva och tidsmässiga. Att fånga fler utbredda 
aktörsnätverk och försöka att nå djup i vart och ett var vid tidpunkten för studiens 
början bortom min kognitiva fattning, det kanske det fortfarande är! Och hur 
mycket tid skulle inte ett sådant rikt material kräva? Utöver detta skulle det innebära 
att den ekonomiska kostnaden ökas dramatiskt – främst kostnader i samband med 
intervjuer.

Det andra fallet uppenbarade sig först efter några inledande intervjuer med 
politiker. Två akutsjukhus, Huddinge universitetssjukhus och Danderyd, var 
framträdande i de inledande politiska narrativen. En tanke som slog mig var att 
välja två fall som, så vitt jag kunde förstå då, föreföll vara väldigt skilda. Denna 
tanke bottnar i Glaser & Strauss (1967) grundade teori och om vikten av att 
maximera skillnader i urval19, med den skillnaden att jag inte framstår som 
tillräckligt metodiskt disciplinerad – för lite av Tabula Rasa och positivistisk 
systematik (jfr Alvesson, 2003). Några konkreta skillnader som framträdde var: 
organisationsform, storlek, ålder och inriktning.  

·Organisationsform: S:t Göran bolagiserades 1994 och privatiserades 
1999. Huddinge stod inför en bolagisering, men skulle fortfarande vara 
fast förankrad i det offentliga ägarskapet. 
·Storlek och ålder: S:t Göran är ett förhållandevis litet akutsjukhus, med 
Stockholms mått mätt, som i flera omgångar har moderniserats. Huddinge 
är ett gigantiskt akutsjukhus med sex gånger fler anställda, och som 
byggdes under 60 talet. Huddinge, hävdas det, är för nytt för omfattande 
moderniseringar men samtidigt för gammalt för att passa in i den 
moderna sjukvården. 

                                          
19 Glaser & Strauss (1967) lägger stor vikt vid maximering av skillnader för den substantiellt och formellt 

grundade teorin, både vad gäller urval och den komparativa analysen. 
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Inriktning: S:t Göran är ett akutsjukhus, Huddinge är ett 
universitetssjukhus, dvs. sjukhuset bedriver högkvalitativ specialistvård 
uppbackad med forskning20.

Här uppenbaras en friktionsyta! Varför är olikhet så viktigt i urvalet, dvs. när min 
teoretiska och kunskapsteoretiska referensram utgår från att det som verkar 
homogent på ytan är heterogent under ytan? Givet detta borde det inte ha haft 
någon större betydelse vilket akutsjukhus jag valt inom Stockholms läns landsting. 
Så här i efterhand kan jag konstatera att S:t Göran fortfarande känns som 
obligatorisk – dess historia är intressant; bolagisering och privatisering. Huddinge 
framstår också som intressant, naturligtvis, men det innebär inte att andra 
akutsjukhus skulle ha varit lika intressanta och tillfört andra infallsvinklar och 
perspektiv för studien. Men ett annat kriterium för urvalet kan helt enkelt vara ifall 
fallen verkar spännande och intressanta. Givet detta tror jag inte att jag kunde ha 
haft mer tur i mitt urval!

Varför ledningsperspektiv och hur utkristalliserade sig aktörerna 
Nu går jag över till frågan om varför studien har ett renodlat ledningsperspektiv 

och hur urvalet av aktörer i aktörsnätverket gick till. En central utgångspunkt i 
denna studie är att makt cirkulerar i aktörsnätverk, dvs. mellan olika individer, 
grupper och delar av samhället, och således är makt ingenting som kan ägas (Callon 
& Latour, 1981, Latour, 1986, Danaher, m.fl., 2000). Att makt cirkulerar innebär 
inte att makten cirkulerar runt i alla delar av samhället, makt är en asymmetriskt 
fördelad resurs (Czarniawska-Joerges, 1988; Gaventa, 1987; Petersson, 1989), dock 
också en produktiv positiv förändringskraft (Danaher, 2000; Daudi, 1987). 
Definitionen av makt som cirkulerande skiljer sig fundamentalt gentemot studier 
med utgångspunkt i den formella makten (som så att säga kan innehas). Ändå 
verkar inte skillnaden vara särskilt uppenbar då urvalet sker på ledningsnivå, dvs. 
där definitionen med positionsmakt som utgångspunkt verkar vara särskilt giltig. 

Tidigare – i kapitel 2, 3 och 4 – har jag fört resonemang om den cirkulära 
makten, innefattande diskurser som sveper över stora områden såväl som 
betydelsen av lokala språkspel. I en global kontext – långa nätverk – är mitt urval 
litet och lokalt, dvs. Stockholms läns landsting utgör någon form av periferi. Ur ett 
organisatoriskt perspektiv är mitt urval definitivt toppledningens och del av 
centrum. När diskurser cirkulerar, vilka är det som har mest potential att upptäcka 
och översätta långa diskurser i aktörsnätverk (kontrollerad konkurrens till 
exempel)? Så som jag argumenterat kring översättning och makt är det individer 
som befinner sig i centrum av nätverken. Det är dessa individer som sätter igång 
språkspelen, de som sätter agendan och etiketterar. Det jag gör i och med att jag 
definierar toppledningen som centrum i det aktörsnätverk jag studerar är att tilldela 
dessa aktörer en stor potential att utöva makt – att etikettera problem, frågor och

                                          
20 Karolinska Institutet är nära kopplat till Huddinge. 
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svar relevanta för aktörsnätverket. Med andra ord makten finns inte bara där – a 
priori – utan den måste utövas. Sedan kan givetvis periferi och centrum skifta 
varefter språkspelen fortsätter, dvs. aktörsnätverken skiftar under förenkling och 
fördunklingsprocessens gång, beroende på vilka etiketter, teman och händelser som 
är i fokus. Återigen, när det gäller urval är det en empirisk fråga, dvs. de aktörer 
som jag först intervjuade – de transparanta och synliga politikerna – började 
hänvisa mig till andra delar i aktörsnätverket och till sist uppstod, åtminstone såvitt 
jag kan avgöra, en rundgång (jfr Glaser & Strauss, 1967). 

Varför allt trevande, har jag verkligen så små möjligheter att a priori definiera 
aktörsnätverken, aktörerna och interaktionernas natur? Det är precis det som är 
fallet här! Jag gör ju anspråk på att följa någonting som hela tiden utvecklas och 
som aldrig står stilla, nämligen aktörer som översätter konkurrens. Vilka aktörer 
som associerar sig med varandra, när de gör det och på vilket sätt går inte att 
definiera och precisera i förväg (Callon, 1986a; 1998a; Latour, 1987). Detta 
ställningstagande leder till att jag måste frångå vissa utgångspunkter för hur 
maktprocesser i hälso- och sjukvård vanligtvis har studerats. I litteratur om hälso- 
och sjukvård brukar, för det första, distinkta kategorier framstå som särskilt 
centrala för att förstå maktprocesser, professionen21, tjänstemän och politiker 
(Abott, 1988; Lundquist, 1992; 1994). De agerar sedan utifrån olika logiker 
(Östergren & Sahlin-Andersson, 1998) eller roller (Abbot, 1988). För det andra har 
professionen (läkare, sjuksköterskor osv.) betraktats som särskilt autonom och 
inflytelserik (Abbot, 1988, Light, 1988). För det tredje görs analysen av de tre 
logikerna utifrån en epistemologisk uppdelning i mikro och makro. Dessa tre 
utgångspunkter går in i varandra vilket avspeglar sig i framställningen som följer. 

I uppdelningen av de tre logikerna, tjänstemän, politiker och professionella, 
anförs att den långa och specifika utbildningen har betydelse för professionens 
särart, att den politiska kontexten och uppdrag – ideologisk och populistisk22 – ger 
uttryck för den politiska särarten samt att tjänstemännens situation brukar beskrivas 
som att försöka söka funktionella lösningar mellan de två andra – oförenliga – 
logikerna (se t.ex. Arvidsson & Jönsson, 1997; Brunsson & Olsen 1990; Eliasson & 
Karlson, 1998; Lundquist, 1992; 1994; Saltman & von Otter, 1992; Östergren & 
Sahlin-Andersson, 1998). Istället för distinkta fasta kategorier utgår jag från att 
roller och logiker inte är statiska och att de kan förändras över tid. I friktionsytan 
som uppstår mellan aktörer, rationella tecken, ekonomiska teorier och 
ekonomisering formas värdegrunder och föreställningar hos människor – t.ex. en 
läkare som blir verkställande direktör i ett aktiebolag (jfr Light, 1988; 1995; 2000; 
Östergren & Sahlin-Andersson, 1998). Med andra ord människor som delar samma
                                          

21 T.ex. läkare, sjuksköterskor och vårdbiträden för att bara ta tre vanliga professioner i sjukhusvård. 
22 Det är väljarnas förtroende som, åtminstone i en välskött demokrati, avgör vilken maktposition de politiska 

partierna kan uppnå. Det råder alltså konkurrens om väljarnas förtroende och därmed deras röst. Detta har en stor 
inverkan på hur de politiska partierna hanterar sina politiska beslut. Här påstås inte att den politiska ideologin får stå 
åt sidan för mer populistiska beslut, men att denna aspekt av den politiska verkligheten är reell (Se exempelvis 
Eliasson & Karlson, 1998). 
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handlingsutrymme – i aktörsnätverk – har mer gemensamt jämfört med aktörer i 
andra aktörsnätverk. Vidare argumenterar jag för att professionens inflytande och 
förmåga att utöva makt har förändrats, från en autonom och stark ställning till en 
ställning där professionen måste visa administrationen att de bidrar till hälso- och 
sjukvården i termer av resurseffektivitet och produktivitet. De administrativa-
ekonomiska aktörsnätverken i hälso- och sjukvården har erhållit företräde i att 
identifiera, etikettera och utveckla lösningar (Light, 1988). Min teoretiska 
referensram gör också gällande att den tilltagande ekonomiseringen – marknad och 
konkurrens – är en drivande kraft i hälso- och sjukvården (Light, 1991; 1997a; 
2000; för svenska förhållanden, se Arvidsson & Jönsson, 1991; 1997; Blomqvist, 
1996; Hansson & Lind, 1998; Saltman & von Otter, 1992; Östergren & Sahlin-
Andersson, 1998).

Jag gör således inverkan på den klassiska teoretiska indelningen i så motto att jag 
inordnar den politiska, tjänstemanna och professionella värdegrunden i den 
ekonomiska värdegrunden. Det tidigare exemplet med läkaren, som blir 
verkställande direktör för ett akutsjukhus, enrolleras således in i den ekonomiska 
värdegrunden, såväl lokalt – akutsjukhuset – som centralt – hela Stockholms läns 
landsting. Det innebär inte att individer med automatik ger upp sin värdegrund (om 
den är annorlunda än den ekonomiska så att säga), men i grund och botten tror jag 
att det är svårt att kämpa mot värdegrunder som är utbredda i stora system (i det 
här fallet som sjukhusdirektör). Det behöver heller inte innebära att den 
verkställande direktören automatiskt har tillträde till makten att reformera givet att 
den ekonomiska värdegrunden bejakas. Det kan vara så att någon annan aktör 
tystar denne och pratar för dennes sak och vice versa (Callon, 1986a). Den 
ekonomiska diskursens företräde torde kunna gälla även andra delar av 
aktörsnätverket (i periferin) men är särskilt påtaglig när det gäller de centrala 
delarna – där t.ex. den administrativa ledningen ingår (som då kan vara läkare). Den 
traditionella uppdelningen i statiska kategorier möjliggörs genom att dela upp 
samhället i epistemologiskt skilda nivåer (t.ex. Abbot, 1988). Men det som sker på 
makronivån och hur det påverkar människor är dunkelt och jag vet inte mer än att 
det är olika mystiska institutionella krafter som påverkar människorna (det är 
väldigt sparsamt befolkat på makronivån måste jag nog säga, jfr Latour, 1999a).  

Två centrala aspekter för urvalet är således, för det första, att oavsett tidigare roll 
i aktörsnätverket utvecklas gemensamma värdegrunder då aktörer förbinder sig 
med varandra i aktörsnätverk – där människor konstruerar och konstrueras av 
varandra och av andra heterogena material (som här begränsats till ekonomisk teori, 
ekonomisering, rationella tecken och andra aktörer) – men tidigare identitet raderas 
inte ut fullständigt. För det andra är det den ekonomiska värdegrunden som är 
central på administrativ ledningsnivå. Den del av aktörsnätverket som jag studerar, 
den strategiskt administrativa nivån, har stora möjligheter att utöva makt, uttryckt 
annorlunda makten att reformera och etikettera (oavsett om aktörerna är läkare, 
politier, tjänstemän, jfr Czarniawska-Joerges, 1988, Callon, 1986a, Latour, 1986;
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Östergren & Sahlin-Andersson, 199823). Alltså kan jag skymta konturerna av de 
aktörsnätverk som är intressanta att studera givet min teoretiska referensram. Men 
den här grovkorniga beskrivningen av de tre aktörsnätverken (tjänstemän, 
professionella och det politiska) har sina begränsningar och problem som måste 
beaktas. För det första kommer periferi och centrum att skifta varefter 
översättningsprocessen fortskrider och beroende på vilka etiketter, teman och 
händelser som är i fokus. Därför kommer jag att hamna på platser och samtala med 
aktörer som jag aldrig kunde föreställa mig var viktiga! Med andra ord jag kan inte i 
förväg veta vilket aktörsnätverk som uppfattas som en stor svart låda, dvs. den del 
som associerat och enrollerat mest antal allierade (jfr Latour, 1999b).

Fortsättningsvis, även om de tre aktörsnätverken är en legitim utgångspunkt för 
studier av hälso- och sjukvård är det en alldeles för reduktionistisk – förenklande – 
ansats i sig i skenet av den nyss förda diskussionen om värdegrund och människors 
identitetsskapande (jfr Wåhlin, 1994; 2003; Wåhlin & Lindgren, 2001). Det är 
viktigt att ha i åtanke att dessa tre aktörsnätverk utgör studiens empiriska 
utgångspunkt, men att det i analytiskt hänseende inte behöver begränsas till denna 
treenighet. Således finns öppning mot en analys av kategorier inom kategorierna. 
Lägg därtill att det finns andra metadiskurser som organiserar ekonomin – t.ex. 
demokrati, humanism och moral – och som genererar andra värdegrunder och 
översättningar – som kan visa sig viktiga för att förstå vad som händer. Med andra 
ord är det viktigt att lämna utrymme för empirin att överraska och ta oanade 
vändningar. Det vill säga, även om denna studies utgångspunkt kretsar kring vissa 
ekonomiskt laddade heterogena material, som aktörsnätverken översätter, så är 
dessa inte allenarådande empiriskt determinerande.

Nu ämnar jag lämna de grovkornigt a priori definierade aktörsnätverken för att 
ytterligare försöka bringa klarhet kring frågan om när en människa är en aktör eller 
när hon/han endast har en intermediär roll samt understryka att maktens 
asymmetri hela tiden hotar att omkullkasta det nuvarande maktcentrats ställning 
(individuellt eller för hela aktörsnätverk). I figur 10 nedan återfinns de beskrivna 
centrala aktörsnätverken i skärningspunkten – timglaset – dels mellan korta och 
långa diskurser och dels i friktion med andra aktörsnätverk. De människor som 
befinner sig i skärningspunkten – i friktionsytan – är aktörer i den mening att de 
konstruerar rationellt utrymme åt andra människor. Maktens språkspel och 
utövande är i den referensram som föreslagits här särskilt intressant för att förstå 
översättningsprocesser, dvs. hur aktörer i aktörsnätverk översätter (enrollerar, 
associerar) och etiketterar andra aktörer, aktörsnätverk, korta och långa diskurser 
och hälso- och sjukvårdens ”natur”. Men även centrala aktörer kan bli varse 
oväntade nätverkseffekter då maktens asymmetri är förrädiskt. De som vi idag 
betraktar som intermediära aktörer kan vara morgondagens centrala aktörer. Det

                                          
23 Se appendix 9 för en översikt av vilka jag intervjuat. 
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finns således en förväntan i ansatsen att aktörer och intermediärer och centrala och 
perifera aktörsnätverk kommer att skifta beroende på tema, innehåll och essenser. 

Figur 10. Centrala aktörsnätverk och aktörer i studien. 

Så här i efterhand kan jag konstatera att när aktörer hänvisade mig till andra 
aktörer hamnade jag på lite olika platser i hälso- och sjukvården. Å andra sidan var 
inte alla personer aktörerna hänvisade till rimliga att söka upp, till exempel 
lagstiftare, aktörer i andra akutsjukhus i Sverige, Europa och världen, 
regeringsmedlemmar osv. Någonstans måste gränser sättas. Fast å andra sidan är 
dessa De Andra Aktörerna med i studien ändå; re-presenterade och närvarande i 
narrativen. Narrativen innehåller på så sätt otaliga aktörsnätverk och skiftningar i 
periferi och centrum. (ett tema jag tar upp igen i kapitel 7). Men denna re-
presentation och förmåga att nå ut till många aktörer och aktörsnätverk med hjälp 
av narrativ har sina begränsningar. Den tydligaste är att de re-presenterade 
aktörerna i narrativen endast får en intermediär roll i denna studie. Att jag ledsagats 
av aktörer för att på så sätt upptäcka andra centrala aktörer och aktörsnätverk har 
sina risker – aktörerna vill visa upp en bra sida av verksamheten, de utesluter aktivt 
sina motståndare och ovänner eller att de faktiskt inte vet vilka aktörer som utgör 
det centrala aktörsnätverket. Men eftersom jag inte är helt utan föreställningar och 
fördomar om Stockholms läns landsting (strukturer, teman, teorier, tidigare 
forskning om sjukvård i allmänhet och Stockholm i synnerhet) har jag, varefter 
tiden gått, snävat ned antalet intressanta dimensioner och teman att ställa frågor 
om. På det viset har jag kunnat fråga vilka aktörer som kan tänkas veta något om de
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centrala processerna och temana osv. En korrespondens råder således mellan mina 
teman och processer och urvalet av aktörer och min erfarenhet av att vistas i 
aktörsnätverket är att jag känner att jag upptäckt de centrala aktörerna. Låt oss inte 
glömma bort att i slutändan har känslan som forskaren upparbetar om sitt 
empiriska material stor betydelse för vilka personer eller aktörsnätverk som 
kommer att ingå i studien (jfr Glaser och Strauss, 1967; se också Silverman, 1995). 
Jag har dock sökt mig till perifera delar när jag behövde specifik information kring 
vissa processer och aktiviteter, t.ex. tekniska eller organisatoriska, eller när jag 
explicit ville byta perspektiv för att få en motvikt till ledningsperspektivet, t.ex. 
intervjuer med fackliga förtroendemän i styrelserna för aktiebolagen. Slutligen, 
temat och aktörer ledde mig till nya och överraskande perifera delar som jag också 
sökte upp och intervjuade24.

En grupp av politiker förbisåg jag under mina intervjuer, nämligen 
miljöpartisterna. Någonstans under urvalsresan hade jag dragit slutsatsen att 
miljöpartiet kunde jag nog bortse från pga. deras svaga parlamentariska makt – dvs. 
jag utgick från den statiska positionsmakten. I och för sig var detta något som 
också bekräftades av politiker såväl i majoritet som av partier i den koalitionen. 
Miljöpartiet som lokal politisk kraft i Stockholms läns landsting hade således kunnat 
gå obemärkt förbi mig om jag inte hade upptäckt, när jag läste fullmäktigeprotokoll 
från åren 1998-2002, att miljöpartiets representanter var retoriskt skickliga. Det är 
ett skäl till att jag väljer att illustrera utdrag ur fullmäktige (även om Miljöpartiet är 
re-presenterad i berättelsen som sådan för de en ganska undanskymd tillvaro). Det 
finns även andra skäl för att ta med fullmäktigediskussionerna i berättelsen. 
Diskussioner och beslut i fullmäktige har publik – journalister, allmänhet, politiska 
kombattanter – som antingen är direkt närvarande i salen eller tar del av debatten 
via radio och tv. Fullmäktigemötena kan således betecknas som en viktig 
symboliskt arena (jfr Sandström, 2002) där språkspel utövas och inte enbart 
fungerar som en beslutande instans. Fullmäktigesalen är en plats där förenkling, 
komplexitet och fördunkling sker, dvs. aktörer enrollerar, tystar och associerar sig 
med varandra. Kort och gott, en arena där översättning av konkurrens sker. 

Samtal – tystnad, provokation, distans och närhet 
En komplex social interaktion är när vi människor talar med varandra, intervjun 

är inget undantag. Intervjun kanske är än mer komplex eftersom samtalet per 
definition är konstlat och kantat av olika agendor (Alvesson, 2003; Chirban, 1996; 
Silverman, 1995). För mig kändes varje samtal intuitivt svårt såväl i förväg, under 
tiden som efteråt. Det är först nu i efterhand som vissa av mina tankar kring 
intervjuandets ädla konst kan kläs i teoretiska beskrivningsdimensioner. 
Intervjuerna kändes samtidigt som väldigt befriande – jag gjorde någonting ute på 
fältet. Men som sagt den utarbetade strategin har i vissa delar varit en intuitiv 
process. Först och främst ville jag intervjua människor inom Stockholms läns

                                          
24 Ett exempel är Landstingskontoret Vårdersättningar – den avdelning som kalkylerade priser (DRG). 
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landsting under ett par år för att få möjlighet att följa hur de översätter konkurrens 
över tiden. En annan tanke var att genom att göra tre intervjuer med samma person 
hängde inte allting på utkomsten av ett enda samtal. När någon aktör slutade har 
jag sökt upp personerna för att fråga dom om tiden fram till deras arbetsbyte. 
Samtidigt har jag då intervjuat den nya aktören. I dessa fall har jag således valt att 
följa position istället för person under de här tre åren. Dock är det väldigt få aktörer 
som bytts ut under processens gång, dvs. perioden 2000-2002 (och för politikerna 
hade majoriteten varit med sedan 1991). Alla aktörer har inte heller intervjuats tre 
gånger, en del har jag enbart intervjuat en gång, men när det gäller de centrala 
aktörerna har de följts under tre år25.

Efter att jag preciserat hur länge jag skulle följa översättningsprocessen – tre 
samtal under lika många år26 – fattade jag några beslut. Det första var att föra olika 
typer av samtal med samma människor. Den första intervjuomgången öppnades 
med att jag talade om vem jag var, vilket universitet som var min hemvist, vad jag 
försökte studera – konkurrens i sjukvård – för att sedan låta samtalet ta mer 
bestämd riktning med frågan; vad händer i Stockholms läns landsting? En väldigt 
bred fråga som ofta resulterade i en motreplik; hur då menar du? Det händer 
mycket! I vilket avseende? Här svarade jag något i stil med – det som faller dig in 
när du hör min fråga är en bra utgångspunkt att börja med. Då kom samtalen oftast 
igång och de började med sin berättelse där konkurrens blev ett naturligt inslag (det 
var ju tematiskt avslöjat så att säga). Konversationen är således relativt öppen 
samtidigt som min agenda för intervjun var tydlig för aktören. Chirban (1996) 
menar att klargörande av forskarens agenda är en förutsättning för att utveckla tillit 
och samarbetsvilja hos den som skall intervjuas, vilket är en förutsättning för att nå 
djup i aktörernas berättelser (se också Alvesson, 2003). Den andra 
intervjuomgången inleddes med frågan; kommer du ihåg vad vi pratade om sist? 
Efter att vi tillsammans återfört intervjun – åtminstone tematiskt – till vårt 
medvetande ställde jag återigen en bred fråga; vad har hänt sedan vi sist talades vid? 
Dock började jag i detta skede – andra omgången – att också fråga om och prata 
kring mer specifika och tematiska händelser som utmynnat från första 
intervjuomgången. 

Då jag kände att aktörerna måste tillåtas att definiera och beskriva sin praktik 
lade jag stor vikt vid att verkligen försöka lyssna på vad aktörerna hade att berätta. 
Att lyssna var svårt! Det är frestande att följa alla uppslag och idéer med följdfrågor 
som dyker upp under samtalens gång. Därmed inte sagt att jag aldrig ställde 
spontana frågor som verkligen var bra. När jag i efterhand lyssnade på intervjuerna 
upptäckte jag till min förfäran att när jag avbröt med en fråga, som jag nog trodde 
var relevant och viktig, verkade aktörens berättelse så mycket mer intressant. Ibland 
tog de upp den avbrutna tankebanan, ibland inte. Då jag upptäckte att mina

                                          
25 Se appendix 1. 
26 Varför det just blev tre samtal under tre år fastställdes under första intervjuomgången (år 2000) då det blev 

klart för mig att Den Stora Upphandlingen skulle vara klar i början av 2003. 
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spontana – avbrytande – tankar inte var särskilt givande insåg jag hur viktigt det var 
att försöka vara tyst och lyssna för att inte ta udden ur intervjupersonens försök att 
reflektera (jfr Chirban, 1996; Ödman, 197927). Min förmåga till att vara tyst lyckades 
jag öva upp, dvs. antalet avbrutna dialoger minskade över tid. Det gäller att ha 
tålamod, alla som genomfört intervjuer vet att den intervjuade kryssar mellan olika 
teman och antalet ofullständiga meningar och tankar är ganska många. Intervjuerna 
pendlade således mellan breda och grovt målande teman till mer specifika tematiska 
händelser. I andra omgången började jag också att försöka väcka aktörernas 
reflexiva förmåga genom att ifrågasätta deras argumentation. En ambition som blev 
än mer uttalad och konkretiserad i den tredje intervjuomgången. Den tredje 
intervjuomgången började även den med återkallande av tidigare samtal och frågan; 
vad har hänt sedan vi sist talades vid? Vid den här tredje och sista 
intervjuomgången började jag känna till ett antal pågående händelser och teman. 
Därför är den intervjuomgången mer präglad av specifika samtal kring händelser 
och teman där jag försökte väcka aktörernas intresse genom provokativa inlägg från 
min sida. En typ av provokation kunde vara; ”men, jag förstår inte hur ni kan 
förvänta er detta, inte efter att ni samtidigt genomfört dessa åtgärder”. En annan 
typ av provokation var att bemöta deras argumentation med vad andra aktörer 
argumenterat för vid mina tidigare samtal. Själv känner jag att mycket har vunnits 
genom att jag haft olika ingångar till samtalen och att jag skiftat fokus under själva 
samtalen.

Jag har känslan av att jag nått djup i många av samtalen. Den känslan har jag 
egentligen för alla tre intervjuomgångarna, men den blev mycket påtaglig under den 
tredje intervjuomgången. En förklaring kan vara att vi upparbetat någon slags 
trygghet med varandra, dvs. de visste vem jag var och vice versa. Ett annat skäl, 
som jag tror är betydande, är att de två första årens intervjuer var telefonintervjuer. 
Det tredje året träffade jag majoriteten av aktörerna ansikte mot ansikte. De och jag 
var då väldigt nyfikna på vem rösten i andra änden av telefonluren var. Ändå vill jag 
förmedla att den övergripande känslan är att samtalen vid telefonintervjuerna 
kännetecknades av närhet och distans, eller snarare närhet tack vare distans. 
Telefonsamtalen, tyckte jag och även flera av aktörerna, har rakt igenom 
kännetecknats av spänst och komplexa teman. Kanske just för att kontexten 
reduceras – inga gester, inget utseende eller ögonkontakt osv. – och i kontrast ökas 
förnimmelsen av prat och innehåll i kommunikationen. Sedan har jag den känslan 
att det kan vara lättare för intervjurespondenter att vara ärliga när samtalen 
kännetecknas av distans, dvs. i telefon. Å andra sidan bör det då också vara lättare 
för samtalande parter att ljuga för det finns ju inga ögon att möta, bara en 
geografiskt distanserad röst. Jag har i alla fall aldrig direkt känt att den geografiska 
distansen inverkat på de intervjuade aktörernas inlevelse och engagemang i 
samtalen vilket har lett till min upplevelse av närhet och närvaro i de flesta av

                                          
27 Inspirationen från Chirban (1996) har inhämtats efter att jag faktiskt utfört intervjuerna. Det är dock så att 

några av de här beskrivna bärande idéerna tillkommit före och under intervjuerna. Jag vill speciellt rikta ett tack till 
Rolf A. Lundin som förmedlat sina erfarenheter från intervjusituationen.
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samtalen28. En väldigt positiv tolkning jag gör, som kanske är naiv, är att mina 
samtal varit öppna, djupa, problematiserande och reflexiva. Jag har fått det 
spontant bekräftat i några av samtalen och i andra har jag själv frågat hur de 
upplevt samtalet. Flera aktörer beskriver det som att det känts annorlunda att 
samtala med mig, att det blir annorlunda innehåll och tankar än motsvarande samtal 
med kollegorna. Jag vill tro att det tyder på att de har känt att de reflekterat och 
funderat i samtalen – en känsla jag delar. 

Chirban (1996) menar att genom att vara spontan och dela erfarenheter och 
föreställningar med den intervjuade ökar möjligheten att nå djupare i människors 
visioner, föreställningar och inställningar. En utgångspunkt som står i bjärt kontrast 
till mer traditionella metodiker (t.ex. Lincoln & Guba, 1985; Silverman, 1995; Yin, 
1984) där: 

“(…) The interaction of interviewer with the interviewee requires neutrality and 
nonpartiality. When personal aspects of the interviewer enter into the interaction, 
concern arises that the interviewer may jeopardize credibility and clarity of the roles.” 
(Chirban, 1996:26:27). 

För den skull innebär min känsla att samtalen nått djup inte att vi någonsin helt 
kan tränga in i någon annans livsvärld – såsom Chirban (1996) verkar tro29. Jag skall 
heller inte överdriva min relation till de människor som ställt upp och samtalat. 
Några har nog svårt att erinra sig att de pratat med mig, men merparten har haft det 
ganska lätt återkalla mig som person och de samtal vi haft, inte i detalj, men väl 
temamässigt. En grupp som förefaller särskilt svåra att intervjua är politikerna. 
Några av politikerna kom jag aldrig riktigt nära under intervjuerna, det blev väldigt 
mycket upprepande som för mig lät som politiskt mantra. En känsla som 
förstärktes när jag upptäckte att några av kommentarerna i mina intervjuer uttalats 
nästan identiskt i Landstingsfullmäktige. Även om etiketterande (Czarniawska-
Joerges, 1988) är teoretiskt intressant i sig var jag lite nyfiken på varför det förhöll 
sig så. Var det för att sprida sitt politiska budskap genom mig, dvs. intervjun bar på 
en dold agenda (jfr Alvesson, 2003). När jag sedan träffade dem personligen för 
den sista intervjuomgången tyckte jag att samtalet med politikerna förändrats. Men 
återigen är känslan att det inte enbart var pga. distans eller närhet i rummet. En

                                          
28 Eftersom det här är generella iakttagelser försvinner specifika avvikelser. Givetvis har jag pratat i telefon med 

aktörer som agerat som respondenter, i den mening att de svarat i den utsträckning som så att säga avkrävts av dom. 
I dessa samtal uppstod inga reflexiva dialoger. Men, den känslan har jag också med mig när det gäller vissa samtal där 
jag träffat aktörerna personligen. Jag kan inte således hänföra detta till att vara ett specifikt problem som bottnar i 
telefonkonversationer.

29 Chirban (1996) för fram en hel metodik för hur forskare bör intervjua för att kunna nå djupare in i den 
intervjuades livsvärld – the interactive-relational approach – och texten riktar sig främst mot psykoterapin. 
Kontexten är således helt annorlunda, en helt annan disciplin med andra metodiker, metoder, teorier osv. Även om 
jag för den skull inte håller med de bakomliggande epistemologiska antagandena har jag läst och betraktat boken ur 
ett lekmannaperspektiv och det praktiska temat – intervjuandets ädla konst – har varit inspirerande. Chirban (1996) 
verkar ha en väldig erfarenhet av intervjuer, och i mitt tycke är hans tankar och reflektion om intervjuer pedagogiskt 
åtkomlig.
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annan väsentlig orsak är, tror jag, att vissa av de mer ”knepigare” politikerna 
beslutade sig för att sluta, eller på annat sätt förändra sin politiska karriär, efter valet 
hösten 2002. Kanske var det så att den bakomliggande politiska agendan i 
intervjusituationen reducerats (jfr Alvesson, 2003; Silverman, 1995) och att de med 
viss stillhet kunde tänka tillbaka på tiden som varit, dvs. deras intresse av att 
använda mig som medium för att föra fram sina diskursiva ideologiska 
utgångspunkter avtog. Den berättelse som dessa politiker nu berättade framstod för 
mig som reflexiv och eftertänksam. 

Intersubjektivitetens vara eller inte vara 
Nu över till ett annat betydelsefullt beslut, nämligen att inte återföra utskrivna 

intervjuer till de intervjuade för påseende och eventuell revidering. Motiveringen är 
att intersubjektivitet, så flitigt förespråkat av gängse metodlitteratur, framstår för 
mig som paradoxallt. Å ena sidan behöver jag access och tillit för att kunna samla in 
bra underlag för forskningen och jag behöver hjälp av aktörerna med att förstå 
deras berättelse. Intersubjektivitet kan då vara en kritisk faktor för att åstadkomma 
detta. Å andra sidan framstår intersubjektivitet som någonting som förutsätter att 
båda parter verkligen kan nå koncensus. En problematisk utgångspunkt där 
intersubjektivitet är någon slags garant för hur trovärdiga (för mer hermeneutiskt 
orienterade ansatser) eller sanna (för mer positivistiskt influerade ansatser) 
forskningsresultaten är (Czarniawska, 2001; 2004a; 2004b; Lyotard, 1979). Jag har 
så att säga lämnat första argumentet, med det pris det innebär, till förmån för det 
andra. Hur agerar då personer som blir intervjuade och vet att de inte kommer att 
kunna godkänna och förändra det de har sagt i intervjun? Alvesson (2003:28) 
skriver att: 

“The political interest of interviewees may be reduced if the researcher communicates 
that the research will not be reported back to the company. This may reduce politically 
guided interview accounts but also decrease the motivation of people to participate, since 
the research may be seen as irrelevant for the organization; as with all techniques, 
these are mixed blessings.” 

Mitt beslut om att inte återföra intervjuerna till aktörerna kan alltså ha inneburit 
att jag minskade risken för att aktörerna utnyttjade intervjusituationen för att nå 
sina egna mål internt i organisationen; att i intervjun etikettera vad som får 
diskuteras, hur det skall diskuteras och varför det diskuteras. Som tidigare skrivits 
verkar den här typen av mål varit närvarande vid några intervjuer med politiker. 
Men de drivs av en ideologisk övertygelse som på något sätt måste vara densamma 
oavsett situation; intervju med mig, eller med journalister, eller i samtal med dem 
som arbetar i vården. Alvesson (2003) betonar att en annan effekt kan bli att de 
intervjuade aktörerna får sämre motivation till att delta i intervjun. Som jag tidigare 
skrivit slogs jag av hur motiverade och intresserade de flesta intervjuade aktörer 
egentligen var.

117



Jag har valt att informera de intervjuade aktörerna om att jag inte skulle skicka 
tillbaka den utskrivna intervjun. Jag informerade också om att de inte skulle komma 
att få de ta del av preliminära fallstudier och analyser. Alla aktörer som ställdes 
inför detta diktatoriska alternativ30 godtog förutsättningarna vilket infattar alla 
intervjuade som visualiseras i denna studie. Vad jag också gjorde, i anslutning till 
intervjun, var att fråga aktörerna om någonting av det sagda var för känsligt att 
använda, och om så var fallet lovade jag att jag inte skulle använda mig av det. Allt 
som pratas om omsätts inte i handling, men även prat är handling i sig (se 
Czarniawska-Joerges, 1988; Czarniawska 1999; 2004b) och helt klart kommer mina 
respondenters prat att åter aktualiseras i samband med att min avhandling läses. 
Här uppstår en etisk komplex situation eftersom betydelsen av enskilda samtals 
betydelse förändras när de äntrar samma utrymme som andra samtal – i empiriska 
och analytiska kontexter. Det finns risk för att intervjuade aktörer känner sig 
obekväma, osäkra och rädda när de ser sina egna uttalanden i de illustrerade 
språkspelen. För att reducera denna risk har jag frågat under och efter intervjuerna 
om det är, eller varit, något som jag skall bortse ifrån. Dessutom har jag själv strukit 
några passager som framstått som för explosiva. Dessutom är alla anonymiserade 
till namnet, dock framgår deras titlar. Detta medför självklart att identiteten är lätt 
att röja fast det gäller nog främst de aktörer som är mest synliga i Stockholms läns 
landsting (alla politiker och vissa tjänstemän och professionella). Jag ska tillägga att 
jag påpekat för de mer synliga aktörerna att de blir svåra att anonymisera. Ingen har 
betraktat detta som något större problem. 

Åter till varför jag valt att inte bejaka intersubjektivitet så som vi vanligtvis 
känner den. Czarniawska (2001) för fram att intersubjektivitet kan vara riskfyllt då 
forskaren riskerar att tappa möjligheten till problematisering av praktiken. 
Annorlunda uttryckt, och inom ramen för den referensram som jag presenterat, att 
jag tappar möjligheten att upptäcka friktion, friktionsytor, nya frågor, nya svar. 
Czarniawska (2001:15) argumenterar också för att det är hög tid att inse att 
organisationsteori är ett språkspel i sig själv, spelad för sin egen skull och att 
organisationsforskning är: 

”(…) A constant conversation between the theory and managerial practice, but a 
conversation that is neither smooth nor conflict-free. Theory’s contribution is a re-
contextualized picture that can be presented to the practitioners with two questions. 
Do they recognize the picture? And did they want it to be that way?” (Czarniawska, 
2001:15)

Det är således viktigt, som Czarniawska (2001) påpekar, att någon form av dialog 
fortsätter mellan teoretiker och praktiker men att samsyn inte nödvändigtvis måste

                                          
30 Diktatorisk i den bemärkelse att det var ett absolut krav från min sida – jag krävde lojalitet. Alternativ i den 

bemärkelse att aktörerna hade möjligheten att inte delta i intervjun om de inte godtog mina på förhand ställda krav, 
eller att efter samtalet ta tillbaka hela samtalet. I Hirschmans (1970) terminologi hade aktörerna i det här fallet att 
välja mellan exit och lojalty men inte voice. 
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vara målet. I den friktion som uppstår i konversationen – språkspelet – skapas 
utrymme för reflexivitet och lärdomar förutsatt att inte konversationen präglas av 
småaktighet och hätsk stämning. Förhoppningen är att mitt problematiserande och 
ifrågasättande av intersubjektivitetskriteriet kan leda till att det jag för fram i skrift 
såväl som i muntliga samtal skiljer sig från praktikernas föreställningar om deras 
egen organisatoriska värld. Jag tror med andra ord fullt och fast att vetenskapen – i 
det här fallet jag som samhällsvetare – analytiskt kan bidra till praktiken genom att 
visa på hur förhållanden kan betraktas utifrån olika perspektiv. Ja rentav 
nödvändigt ifall vetenskapen skall kunna presentera alternativa sätt att organisera 
praktiken på. Det är den aspekten jag värdesätter och som jag riskerar att tappa i 
och med intersubjektivitetskriteriet (jfr Czarniawska 1999; 2001).

Jag vill dock betona att det är intersubjektivitet i form av genomläsning av 
skriftliga intervjuutskrifter jag här avser. En genomläsning av en text är något helt 
annat än att delta i en muntlig konversation och det är en vansklig resa att färdas 
mellan narrativ och tal återgivna i skrift. I analys av skriftliga texter är författare och 
läsare jämställda och förfarandet med att låta intervjuade aktörer korrekturläsa och 
redigera texten för med sig att korrekturen av narrativen utförs i enlighet med hur 
skrivna texter ska korrigeras. Det står stick i stäv med mitt förfarande där 
tolkningar baseras på narrativen. Text och narrativa konversationer är oförenliga 
och väsenskilda; de är två separata diskurser (Czarniawska, 2004b). Vad som 
förefaller lämpligt är att en del av den narrativa konversationen kan inriktas mot att 
reflektera kring konversationen som sådan. Alla intervjuer har avslutats med att jag 
frågat om det var något i samtalet som kändes obekvämt eller som bristfälligt 
skisserat osv. Aktörerna har då chans att ändra och förtydliga någon del av 
konversationen men tolkningsföreträdet kvarstår hos forskaren. Jag har ställt frågor 
och bett om klarlägganden vilket kan uppfattas som att jag faktiskt är intresserad av 
att prata och lyssna på personen och dennes berättelse i fråga (om frågorna inte är 
alldeles för ”dumma”, som följd av dålig förberedelse eller för dålig koncentration 
under samtalets gång).

Jag sluter således aktörernas – och läsarnas – möjlighet till att i skriftligen och i 
efterhand korrigera. Men den reflexiva dialogen har förhoppningsvis en fortsättning 
efter och utöver denna bok! Samtidigt kanske jag genom problematiseringen av 
intersubjektivitetskriteriet öppnar upp för den reflexiva dialogen! Det är ur denna 
bakgrund som det normativa syftet i kapitel 1, skall tolkas – som ett försök att föra 
fram alternativ förståelse om konkurrens även om det går stick i stäv med 
praktikernas föreställningar, eller kanske ännu starkare, att föra fram alternativ som 
går stick i stäv med praktikernas föreställningar för att därigenom stimulera till 
reflexiva tankar och dialoger (jfr Alvesson, 2003; Czarniawska, 1999; 2001; Lyotard, 
1979; Silverman, 1995). När intersubjektivitet i tal såväl som i skrift enbart förs 
fram som något ömsesidigt och harmoniskt förträngs och osynliggörs de 
epistemologiskt bärande frågorna – var kommer kunskapen från, hur är den 
härledd och hur tolkas den av forskaren (Chirban, 1996). Min ståndpunkt är att
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berättelserna kan bli mer trovärdiga om de innehåller kontroverser och 
friktionsytor (Czarniawska, 1999; 2001; Silverman, 1995) vilket riskerar att 
motverkas av korrekturläsande aktörer. Men det är en svår etisk balansgång som 
uppstår mellan problematisering (som riskerar att leda till vantolkning) och 
koncensus (som kan minska möjligheten till att vara kritisk) då jag försöker fånga 
och illustrera komplexitet på det sätt som jag gör. 

Oavsett om intersubjektivitetskriteriet problematiseras eller inte, handlar en 
viktig fråga om i vilken utsträckning som påståenden från människor kan behandlas 
som ärliga baserade på klarsynta upplevelser och föreställningar. Här ansluter jag 
mig till Silvermans (1995) kritik av kvalitativ forskning och postmodern forskning i 
synnerhet. Silverman menar (bland annat) att allt för mycket kvalitativ forskning 
åberopar närhet och autentiska skildringar av det studerade som den enda 
nödvändiga epistemologiska utgångspunkten31 trovärdighet och giltighet. Silverman 
(1995:153) menar att det kanske duger för en journalist (hur är det, hur känns det?) 
eller för en turist (som försöker att se det oförstörda, det obeträdda, det äkta, men 
som ändå hamnar i det uppklädda, det tillrättalagda) men inte för en 
samhällsvetenskaplig forskare. Eller som Silverman (1995) uttrycker det, i den 
postmoderna eran verkar allt duga. Ett exempel illustrerat av Silverman (1995) kan 
här vara klargörande. I en undersökning hävdade föräldrar vars barn var patienter 
att de inte vågade ställa frågor till läkare eftersom det var så mycket annan personal 
där. När sedan sambandet kontrollerades – med observation och genom att räkna 
antalet frågor som ställdes – kom det fram att det faktiskt förhöll sig tvärtom, dvs. 
ju fler människor som fanns i rummet, desto fler frågor från föräldrarna och inte 
tvärtom såsom intervjuerna verkade påskina. Var då intervjuerna missvisande och 
ljög de intervjuade patienterna? Nej de var uttalade moraliska berättelser. 
Berättelser som skulle ge sken av att föräldrarna var hängivna och duktiga uttryckt 
genom den sociala normen att föräldrar aldrig kan fråga för mycket, eller vara 
alltför intresserade av sina barn. 

Berättelser och utsagor har alltså alltid inslag av kontext likväl som struktur och 
mening. I min ambition att låta alternativa röster ljuda i mina empiriska 
illustrationer uppstår också möjligheten att illustrera och jämföra berättelser med 
varandra. I klartext innebär det att jag har möjlighet att framhäva olika 
efterhandskonstruktioner, konstruktioner, strukturer och mening i empirin och 
därigenom framhäva det epistemologiskt komplexa, fragmentariska och 
inkommensurabla i olika aktörers berättelser32. I kapitel 6 ska jag syntetisera de 
teoretiska såväl som kunskapsteoretiska utgångspunkterna för studien. 

                                          
31 Se också Alvesson (2003) diskussion om en reflexiv pragmatisk inställning till analys av intervjuer. 

Utgångspunkten för Alvesson (2003) är att det kan vara fruktbart att växla perspektiv och epistemologi – från 
narrativa till neo-positivistiska tolkningar av intervjuer. 

32 Givetvis undersöker jag aktörernas berättelser för att hitta faktafel – till exempel årtal, mängd, ekonomiska 
siffror osv. Men även detta måste göras försiktigt då faktafelet kan vara ett medvetet inlägg i språkspelet och 
därigenom av teoretiskt intresse. Det blir något av ett symboliskt (kvantitativt) slagträ i debatten. 
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Några reflexiva synteser 

Översättning i en kulturell ekonomi 
Den här studien avser att följa en konkurrensprocess, eller snarare processen för 

att konstruera konkurrens. I denna process tas konkurrensen upp, formas och 
omformas, tappas etc., i dialog mellan mänskliga aktörer som i sina vardagliga 
handlingar översätter konkurrens. När aktörer översätter konkurrens gör de detta i 
ett sammanhang där många föreställningar om konkurrens existerar samtidigt. För 
att reducera komplexitet försöker aktörer i aktörsnätverk sätta världar i singular 
genom precision, reduktion och etikettering. Men när världen reduceras och flera 
förenklingar uppträder tilltar komplexiteten och fördunkling inträder.  

Det här är min analytiska kombination av några bärande principer; från ANT 
(förenkling), ”efter ANT” (komplexitet) och det postmodernistiska lägret 
(fördunkling). Även om föreställningar om och handlingar i konkurrens är en social 
process, som utspelas mellan människor med olika intention och mål, situerade i 
olika delar av praktiken och i olika relevanta sammanhang, behövs annat material 
för att förstå vad som händer i konkurrensprocessen. Utkomster av historien är 
resultatet av friktionsfyllda samspel mellan heterogena material (Law, 1994; Law & 
Mol, 2002; Law & Callon, 1997) vilket avser att illustrera att såväl människor som 
ting har stor inverkan på mänskliga aktörers agerande – i det här fallet att 
människor tror att de kan agera som homo oeconomicus (Callon, 1998a; 1998b; 
1999; Law, 2002). 

Om jag inte är övertygande i min argumentation för att den här typen av studier 
verkligen behövs för förståelsen av konkurrens tar jag hjälp av Latour och dennes 
epistemologiska argumentation som jag re-presenterar så här (1987; 1992b): Om ni 
inte tror att ting har betydelse, ta då och gör en lista med två kolumner. I den ena 
skriver ni vad ni studerar och vilka handlingar som utförs. I den andra skriver ni 
vad mänskliga aktörer skulle kunna klara av utan icke-mänskliga aktörer. Ungefär så 
skall min ansats förstås; det går inte att förstå konkurrens utan att studera en 
process där både mänskliga och icke-mänskliga aktörer har existensberättigande – 
en epistemologisk gemensam grund. Eller som Callon & Law (1997) skriver: 

”(…) The social is heterogeneous in character; that all entities are networks of 
heterogeneous elements; that these networks are both variable in geometry and in 
principle unpredictable; and that every stable social arrangement is simultaneously a 
point (an individual) and a network (a collective [of both humans and non-humans – 
mitt tillägg]).”  

För att ytterligare stärka och förtydliga mina resonemang väljer jag att 
komplettera jordgubbemarknaden (i kapitel 4) med berättelsen om broar och 
Robert Moses (i Callon & Law, 1997). I mellankrigstiden arbetade Robert Moses
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som stadsplanerare i New York City. Till historien hör att han även var rasist. 
Robert Moses uppgift var att bygga en större genomfartsled som skulle anknyta två 
områden New York. Han designade broarna så att de var tillräckligt höga för bilar 
att köra igenom men för låga för bussar. Detta betydde att de som inte ägde en bil, 
eller kände någon som hade bil, var tvungen att åka buss längst andra 
genomfartsleder. Något som naturligtvis mest drabbade den svarta fattiga 
befolkningen. Callon & Law (1997) menar att fallet, förutom att det är 
skrämmande, innehåller olika heterogena material med heterogena identiteter, 
såsom Robert Moses, broar, byggnadsarbetare, andra stadsplanerare, tidigare 
brobyggen, bilar, bussar samt etniska och sociala grupperingar. I berättelsen är det 
inte bara Robert Moses och dennes rasistiska inställning och uteslutandet av de 
svarta invånarna som är viktig för förståelsen av stadsplanering som process, även 
broar och dess höjd, bilar och bussar är viktiga beståndsdelar i analysen. I det här 
fallet var effekten närvarande även efter Robert Moses död. Med andra ord Robert 
Moses rasism levde vidare genom broarna. 

Som en konsekvens av denna heterogena materialitet, där diskurser inte svävar 
där uppe (makro) och här nere (mikro) utan breder ut sig som kortare och längre 
svarta lådor, raseras den samhällsvetenskapliga dikotomin mellan kultur och 
ekonomi. Fast det innebär inte att jag för in ekonomi i den kulturella analysen eller 
vice versa. Essensen är att ekonomi är kultur och kultur är ekonomi. Två 
förtydliganden är nu nödvändiga. För det första i en kulturell ekonomi, som 
introducerades i förra kapitlet, är ingången till kulturbegreppet väldigt vid – allt som 
är mänskligt skapat är kulturellt laddat, t.ex. en djurpark som rymmer en mängd 
olika heterogena material och diskurser av olika längd; olika livsformers 
existensberättigande, teorier om hur djur påverkas av naturturism, stängsel, vakter, 
turister, träd och buskar, entrépriser och djur förstås (Law, 2002; du gay & Pryke, 
2002).  

I vid mening definieras således kultur som allting som människan skapat, vad 
Marx kallade för den andra naturen (Liedman, 2001). Marknadsplatsen är inget 
undantag. För det andra är det just föreliggande cirkulerande diskurser (ekonomisk 
teori och ekonomen, ekonomisering, rationella tecken och aktörer) som utgör 
studiens hemvist och intresseområde (med allt vad det innebär i reduktion, 
precisering och förenkling). Samtidigt som det finns en ambition att kombinera 
ekonomiska teoriers homo oeconomicus – som inte sociologisk teori ger utrymme 
för – med den kulturella människan och olika former av makt på marknadsplatsen1

– som inte ekonomisk teori ger utrymme för (Callon, 1998a; du Guy & Pryke, 
2002). Den här typen av analys får stora konsekvenser då det innebär: 

”(…) a reversal in the relationship between the vocabularies uses to describe things 
and the things themselves. Instead of viewing a market or a firm as existing prior to

                                          
1 Som ger upphov till att externaliteter, imperfekt konkurrens och asymmetrisk information. 
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and hence independently of descriptions of it, the turn to culture instigates a reversal of 
this perception, by indicating the ways in which objects are constituted through the 
discourses used to describe them and to act upon them.” (du gay & Pryke, 2002:2) 

Såväl ekonomisk teori som sociologi eller andra kulturella samhälleliga teorier 
konstruerar således praktiken samtidigt som de beskriver densamma. Uttryckt 
specifikt för denna studie, och som en slags syntes; konkurrens är någonting som 
konstrueras i friktionen mellan kultur och ekonomi i en heterogent materiell värld 
där såväl sociala konstruktioner som ting har samma epistemologiska grund. Om vi 
för en stund tänker oss en marknad, en stor marknad; Europas Inre Marknad. Och 
om vi sedan tänker oss att den har konstruerats så innebär det att den inre 
marknaden och vetenskapen är tätt sammanflätade. Vetenskapen konstruerar 
praktiken, men som i sin tur konstrueras av praktiken i och med att den beskrivs av 
vetenskapen. Europas inre marknad analyserad som en kulturell ekonomi lägger 
tonvikten vid att analyser av marknader som en social ingenjörskonst är inkomplett 
eftersom vetenskapens organiserande funktion exkluderas (du gay & Pryke, 2002; 
Law, 2002). Nog är det väl troligt att vetenskapen och vetenskapsmännen varit med 
att konstruera EU: s inre marknad!

Essensen är att ekonomisk teoris påverkan på praktiken är påtaglig, som lång 
diskurs eller kort diskurs, då den organiserar storskaliga experiment, som Europas 
inre marknad, Callon (1998a:29) skriver: 

”Remarkably, throughout this history real experiments were organized: Hypotheses 
have been put forward, measures – in all senses of the word – have been taken, and 
results have been evaluated. As in all experiments, the temporal dimension which 
leaves mechanisms the time to settle, has been essential. But these experiments have the 
peculiarity of taking place on large scale, involving numerous actors while not being 
confined to a laboratory or research centre.” 

Att studera översättningsprocessen av marknad och konkurrens är att studera 
utvecklingen av experiment som organiserar ekonomin (det ekonomiska 
laboratoriet) utifrån frågan om experimentet har lyckats mobilisera tillräckligt med 
allierade (aktörer och rationella tecken) så att översättningen av ekonomisk teori 
blivit till en svart låda; ett osynligt fakta. När jag följer aktörer i det heterogent 
materiella ekonomiska laboratoriet följer jag således inte en befintlig, redan 
etablerad, marknad, utan en marknad som håller på att konstrueras. Men en 
konkurrensutsatt marknad analyserad som en kulturell ekonomi lägger också 
tonvikt vid andra heterogena materials betydelse för organiseringen av marknader. 
Nog är väl det troligt att utgå från att de rationella tecken som omger Europas inre 
marknad – tekniska och legala ramverk m.m. – ger epistemologiskt utrymme för 
aktörerna som befinner sig i denna! 
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Nog är det väl också troligt att den övergripande diskursen ekonomisering har 
någon form av organiserande inverkan. Jag föreslår således ett perspektiv på 
konkurrens som går utöver den strukturella ekonomiska analysen, som går utöver 
den socialkonstruktionistiska kulturella analysen, för att istället föreslå en analys av: 

”(…) Material practices, and of certain practices, orderings or discourses which 
produces economically relevant activity.” (Law, 2002:21) 

I avhandlingens kommande del, den empiriska berättelsen, kommer olika 
heterogena materiell förekomma; ekonomisk teori i form av kontrollerad 
konkurrens, jämförelser med andra marknader (som del av ekonomisering till 
exempel), homo oeconomicus, aktiebolag, pris, prismekanismen, Lagen om 
Offentlig Upphandling, skrivna kontrakt, utbud och efterfrågan, politiker, 
tjänstemän, läkare, verkställande direktörer, styrelser, Robin Hood, Stopplagen, 
Landstingsfullmäktigesalen, politiska plattformar, Den Stora Upphandlingen, 
ekonomisystem, moraliskt reflekterande aktörer etcetera.

I figur 11 nedan avser jag att, för sista gången, åskådliggöra den cirkulerande 
heterogent materiella kontext vari översättning av konkurrens sker. I figurens övre 
del återfinns ekonomisering och ekonomisk teori vilka båda hänförs till att vara 
långa diskurser – metadiskurser. Med kortare omloppsbanor – mindre diskurser – 
fast på samma epistemologiska nivå återfinner vi rationella tecken och aktörer. Om 
metadiskurserna är mer abstrakta och svårare att konkretisera – en mystisk beslöjad 
kraft, osynliga fakta som skriver på våra kroppar för att föra samman Latour och 
Foucault – är de senare lättare att konkretisera. Men jag kan inte göra distinkta 
skillnader mellan ekonomisering och ekonomisk teori å ena sidan och rationella 
tecken och aktörer å andra sidan då båda paren bär drag av induktion och 
deduktion. Dock förefaller de förra vara mer deduktivt laddade än de senare vilket 
illustreras i figuren genom att antingen deduktion respektive induktion är markerad 
i fet stil beroende på vilket heterogent materiellt par som avses. Den empiriska 
undersökningen förstås primärt som en process där förenkling, komplexitet och 
fördunkling är närvarande, men så även andra teoretiskt och epistemologiskt 
laddade ord, såsom re-presentation, heterogen materiallitet, friktion, reflexivitet, 
språkspel, etikettering för att bara nämna några få. Timglaset i mitten av figuren 
illustrerar att just där centreras, etiketteras och översätts de olika heterogena 
cirkulerande materialen. Uttryckt annorlunda; själva epicentrum vari aktörer i 
aktörsnätverk griper tag i cirkulerande diskursiva heterogena material och förenklar, 
formerar och centrerar dessa för att passa sin lokala kontext. 
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Figur 11. Översättning; en cirkulär process i en kulturell ekonomi. 

Nu ska jag avslutningsvis reflektera över några ontologiska och epistemologiska 
skillnader mellan de olika inflytelserika krafterna – ekonomisering, ekonomisk teori 
och ekonomen, rationella tecken och aktörer. Återigen, det är lätt att föranledas att 
tro att jag gör en epistemologisk skillnad i storlek mellan dessa. I tingens ordnande 
är det långt ifrån på detta vis: De är intressenter som deltar i samma äventyr 
(Callon, 1998a); diskurser och praktiker med olika längd (Law; 1994; 1999; 2002). 
Däremot skiljer sig de långa diskurserna från de korta i och med att de tidigare 
huvudsakligen har drag av ontologi och de kortare huvudsakligen av epistemologi. I 
och för sig kanske ontologi är ett olyckligt ordval i sammanhanget eftersom jag 
både avser världsåskådning och själva ”varat”. Men dessa två ontiska nyanser är så 
tätt sammanflätade och paralogiska i förhållande till varandra att knuten, 
åtminstone för mig, ter sig omöjlig att knyta upp. I någon mening härleder jag de 
långa diskurserna utifrån min världsåskådning samtidigt som de längre diskurserna 
är svåra för människor att avslöja och föra upp till kunskapandets ytskikt (jfr 
Schein, 1985). På så sätt har de djupare bäring i ”varat” och därav det ontologiska 
draget. Fast det finns de som försöker fånga och illustrera hur långa diskurser kan 
hanteras i studier av sociala händelser och skeenden (Bauman, 1993; 1998; Beck, 
1992; 2003; Beck, Giddens & Lash, 1994; Latour, 1999b; Law, 1994; Lyotard, 1979; 
von Wright, 1986; 1993) och som jag inspireras av. De korta diskurserna är i sig 
mer påtagliga och lättare att föra upp på kunskapandets plan. Vi (i bred och allmän 
mening) har möjlighet att ställa epistemologiska frågor kring de kortare diskurserna 
och utveckla förståelse för hur de kan hanteras i studier. 
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Givet att jag gör skillnad mellan kortare och längre diskurser, finns det då inte 
någon distinktion mellan en människa och till exempel ekonomiseringen? 
Principiellt blir svaret nej! Vad jag gör är att jag låter aktörer ta konsekvenser av 
nätverkseffekter konstruerade av intermediärer (såväl människor som ting). 
Samtidigt låter jag intermediärer (människor och ting) ta konsekvenser av 
nätverkseffekter konstruerade genom aktörers översättningar (som möjliggör för 
intermediärerna att cirkulera i aktörsnätverken). Det innebär enligt Law (1999) att 
det som sprids och cirkulerar är översatt i, av och genom dessa heterogent 
materiella relationer; aktörsnätverket konfigurerar ontologier som Callon (1999:185) 
uttrycker det hela. Frågan är bara hur? Svaret är; på hur många olika sätt som helst. 
Inget heterogent material är något givet och ordnat i ”(…) the order of things” (Law, 
1999:6). Konsekvensen av denna genealogiskt inspirerade analys (Law, 1994; 1999; 
2002) är betydande – det som ekonomiska teorier tar för givet och har som 
utgångspunkt samt det som utelämnas genom ceteris paribus är det som ska 
öppnas upp och undersökas (Callon, 1999); till exempel makt utöver ekonomisk 
makt (jfr Swedberg, 1987); asymmetrisk information; imperfekt konkurrens och 
externaliteter (Callon, 1998b). Uttryckt annorlunda, en teori med vars hjälp jag kan 
undersöka hur konkurrensutsatta marknader reduceras, konstitueras och 
organiseras av homo oeconomicus i friktionsytorna mellan ekonomisk teori, 
ekonomisering, rationella tecken och aktörer där aktörers försök att sätta 
konkurrens i singular leder till komplexitet och fördunkling (Callon, 1998a och b; 
Law, 1994; 1999; 2002). 

Slutligen, min uppfattning om ANT är att det är ett löst kopplat nätverk av 
forskare som har ett genuint intresse av att beskriva vad som faktiskt händer i 
samhället utan att för den skull kasta på a priori upprättade dikotomier (Callon, 
1999; Law, 1999; Latour; 1999a). Istället för rörelser uppåt (makro) och nedåt 
(mikro) där vetenskapen ständigt stöter på nya problem (makronivån visar sig 
otillräcklig varvid mikronivån studeras, bara för att tvingas återvända till 
makronivån eftersom även mikronivån visar sig vara otillräcklig) ses rörelserna i 
samhället som cirkulära (Latour, 1999a). Däremot tar en ANT-inspirerad analys 
alltid utgångspunkt från att när aktörer i olika aktörsnätverk översätter uppstår 
dikotomier såsom mikro/makro; natur/samhälle; kultur/teknik (Latour, 1986). 
Dikotomier grundade i praktiken är ett resultat av: 

”(…) Local effects of hooking up to circulating entities (…) it means that there is 
plenty of space in between the tiny trajectories of what could be called local productions 
(…).” (Latour, 1999a:19) 

En annan förenande kraft i det löst kopplade nätverket är intresset för att 
beskriva variation och olikhet – heterogenitet – och maktens roll för att skapa 
rörelser i aktörsnätverken. För att fånga och beskriva denna heterogenitet är det 
interaktionerna mellan olika aktörsnätverk, och specifikt interaktioner som sker i 
friktion, som är intressanta. Där jag väljer part i ANT är aktörers status – mänskliga
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aktörer/icke-mänskliga aktörer – och nätverkseffekter – förenkling, komplexitet 
och fördunkling. Det handlar kanske till största del om beskrivningssätt och val av 
ord men till viss del har jag försökt att reflektera över epistemologiska och 
ontologiska konsekvenser i valet mellan olika aktörer i aktörsnätverket ANT. En 
reflexion jag nu tänker fortsätta med i nästa avsnitt.  

En modest vetenskap 
Den epistemologiska status som jag hitintills fört fram kan verka pessimistisk 

och svag – kanske till och med som väldigt negativ, naiv och tillintetgjord! Jag är 
medveten om att epistemologin kan tolkas på detta sätt, därför tänker jag anstränga 
mig ytterliggare för att tydliggöra min ambition med att föra fram en modest 
vetenskaplig ståndpunkt (Law, 1994). En syntetisk hopdragning av denna 
epistemologiskt drivna ståndpunkt är att det som är möjlighet att fånga och 
illustrera är som en lista. En lista som inte nödvändigtvis utgår från klassifikation, 
som inte verkar ha en innebyggd logisk ordning, som inte summerar upp till en 
harmonisk enhet och som är lösryckt och fragmenterad till sin karaktär. Ett 
exempel på en sådan lista ges av Law & Mol (2002:142) och den härstammar från 
en kinesisk encyklopedi om djur: 

Animals:
”(a) belonging to the Emperor, (b) embalmed, (c) tame, (d) sucking pigs, (e) sirens, 

(f) fabulous, (g) stray dogs, (h) included in the present classification, (i) frenzied, (j) 
innumerable, (k) drawn with a very fine camelhair brush, (l) et cetera, (m) having just 
broken the water pitcher, (n) that from a long way off look like flies.” 

Andemeningen – som kanske vid det här laget börjar te sig: Andemening (a) 
desperat, (b) nödvändig, (c) väsen, (d) oväsen, (e) andar har ingen mening, (f) 
konstigt ordval, (g) etcetera. – är att med hjälp av oordnade, alerta, känsliga listor, 
öppna för överraskningar, försöka gå vid sidan av reduktion, precision och singular 
och sträva mot reflexion, komplexitet och plural. Men också en lista vari reduktion 
kan samexistera i friktion med reflexion, singular med plural och precision med 
komplexitet. Istället för stora system och kompletta skildringar av världen finns det 
sätt att fånga och illustrera världen och samtidigt lämna den öppen; att lista istället 
för att klassificera och systematisera, att tillåta sig att vandra längst komplexa rutter 
istället för att göra precisa kartor över landskapen, att berätta om olika fall istället 
för att re-presentera ordnade fallbeskrivningar (Law, 1994; 1999; 2002; 2003; Law 
& Mol, 2002). 

En modest vetenskap och dess epistemologiska listor som gör anspråk på att 
fånga och illustrera komplexitet får stora kunskapande konsekvenser. I korthet 
innebär det en vägran att sätta fenomen och språk i fasta koordinater och slutgiltiga 
definitioner, det som vetenskapen vanligtvis anför som förutsättning vid
                                          

2 Law & Mol (2002) har i sin tur lånat exemplet från Foucault, och håll i er, som Foucault i sin tur lånat från 
Borges. 
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operationalisering av begrepp, empirisk återgivning samt resultat (i form av öppna 
eller slutna grafer, fyrfältare etc.). Min epistemologiska ståndpunkt kan också 
beskrivas som att jag angriper normalvetenskapens Ordning, vad Sklar (2001) kallar 
för ontologisk eliminering3, och utgångspunkten om att teorier och vetenskapliga 
texter måste vara enkla, klara och transparanta (Law, 1994; 1999), eller utryckt 
genom Law (1999:9):  

“For as we practice our trade as intellectuals, the premiums we place on 
transportability, on naming, on clarity, on formulating and rendering explicit what it 
is that we know – this premium, though doubtless often enough appropriate, also 
imposes costs. And I am concerned about these costs. I believe that they render 
complex thinking – thinking that is not strategically ordered, tellable in a simple way, 
thinking that is lumpy or heterogeneous – difficult and impossible.” 

Visserligen blir kanske vetenskapliga resultat lättare att transportera med givna 
koordinater för fenomen och språk men det har sina kostnader; vi tappar 
möjligheterna att fånga och beskriva komplexiteter, heterogeniteter och paralogier4

(Lyotard, 1979; se också Callon, 1999; Latour, 1999a). Law (1994; 1999) föreslår en 
utvecklingslinje där den Lyotardska heterogeniteten införlivas i ANT, för att på så 
sätt utveckla förmågan att beskriva och förstå komplexitet. En utvecklingslinje och 
ambition jag delar och försöker utveckla. Men att göra anspråk på att fånga och 
beskriva komplexitet är i sig en paralogisk procedur – att vi sluter oss så fort vi gör 
anspråk på att fånga och beskriva något. Några av förgrundsfigurerna inom ANT 
ger här vägledning för en viss typ av reflexivitet i syfte att bejaka komplexitet och 
dämpa den reducering, förenkling och stagnation som drabbat ANT5 (Callon, 1999; 
Latour, 1999a; Law, 1999; Mol, 1999). Enkelt uttryckt menar dessa författare att 
vitaliteten i ANT ånyo kan skapas genom att utveckla och använda metaforer som 
inte så lätt låter sig fångas, stabiliseras och fästas. Kanske kan ANT visa sig 
tillräckligt mångfacetterad för att åtminstone snudda vid relevanta komplexa 
fenomen som, för att tala med Law (1999:11), alltid är ”more than one and less than 
many.” 6

Det florerar genomgående ett antal begrepp i denna avhandling, såsom 
komplexitet, förenkling, paralogi, fördunkling, inkommensurabilitet, singularis,
                                          

3 Sklar (2001) menar att det är omöjligt för fysiken att avgöra vad som påverkar och inte påverkar experiment för 
att på så sätt hävda teoriers autenticitet och förklaringsförmåga i ett begränsat rum, manifesterat i ceteris paribus. I 
vid mening omfattar denna kritik andra naturvetenskaper, och, menar jag, är särskilt allvarlig för positivistiska ideal i 
humanvetenskapen (samhällsvetenskap och humaniora). Humanvetenskap studerar företeelser som inte har några 
rum alls, det är ett öppet system för att använda en biologisk metafor. 

4 Jag skriver ”möjligheterna” eftersom det finns fler epistemologiska alternativ tillgängliga (och oupptäckta) än 
den jag för fram (den modesta vetenskapen). 

5 Med andra inte ens ANT undgår förenklings, komplexitets- och fördunklingsprocesser. ANT är en synnerligen 
lång diskurs som är vida översatt fast till priset av att de centrala utgångspunkterna och vitaliteten tappats (Callon, 
1999; Latour, 1999; Law, 1999; Mol, 1999). 

6 Law’s (1999) val av metafor är fraktalen. Resonemang utifrån fraktalen gör gällande att komplexa system varken 
är deterministiska eller slumpmässiga och som inte kan beskrivas med linjer, cirklar, trianglar och andra figurer inom 
den klassiska euklidiska geometrin (Law, 1999). 
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pluralis, friktionsyta m.m., som flyter, skiftar färg och nyans i olika delar och 
samanhang. Var för sig är begreppen otillräckliga, men inte nog med det, de 
summerar heller inte upp till en helhet. I några kontexter tangerar de varandra för 
att sedan i nästa kontext glida isär. Att dessa begrepp genomgår metamorfoser av 
olika karaktär i olika samanhang är en medveten handling från min sida (som dock 
tar oväntade, och säkert paralogiska, riktningar). En heterogen begreppsflora är en 
av mina ingångar i begreppet reflexivitet – som också skiftar i färg! – för att kunna 
fånga och illustrera komplexitet samtidigt som jag inte oreflekterat sätter världen i 
singular när jag försöker fånga essensen genom text. Med andra ord att fånga och 
illustrera komplexitet med komplexitet utifrån ståndpunkten att kunskapandet i sig 
är en aporetisk (paralogisk) situation som omfamnar många olika aspekter och som 
inte är möjlig att lösa (Bauman, 1993; Latour, 1998a; Lyotard, 1979): Att öppna upp 
är att sluta till; att sluta till är att öppna upp. 

Fast ”jag försöker fånga essensen” som jag skrev alldeles nyss – bestämd form 
singular – riskerar leda fel. En essens, detta något, låter sig inte reduceras, preciseras 
och sättas i singular, ”detta något” uppträder alltid i plural och obestämd form – 
essenser. Fast inte plural i meningen att olika människor tolkar essensen på olika 
sätt. Här kanske begreppet multipel är mer passande för att fånga vad jag avser; att 
människor konstruerar och manipulerar essenser i sina översättningar av världar. 
Denna manipulation innebär inte att varats verkliga Kantianska jag – tingen i sig 
själv – förändras7. Snarare att vi konstruerar multipla världsåskådningar med hjälp 
av epistemologier, eller för att uttrycka mig genom Mol (1999:778):

“Rather than being seen by a diversity of watching eyes while itself remaining 
untouched in the centre, reality is manipulated by means of various tools in the course 
of a diversity of practices.” 

Min text är inget undantag och är inte fri från manipulation! Mina anspråk på att 
fånga och illustrera konkurrens är inte mer rätt eller fel än något annat 
sanningsanspråk och inte heller fri från modernism, reduktion, precision och 
singular. Snarare ser jag det som att essensen konkurrens är, och ska vara, föremål 
för multipla epistemologiska konstruktioner och manipulationer. Men att essenser 
är föremål för multipla konstruktioner och manipulationer innebär inte att dessa
                                          

7 Det vill säga att verkligheten i sig skapas uteslutande genom vår upplevelse och kunskap om den (Wenneberg, 
2001).

8 En komplex fråga, som jag här bara kort diskuterar, är huruvida Mol (1999) verkligen avser ontologi när hon 
driver frågan om ontological politics (den ontologiskt politiska domänen)! Min uppfattning är att när hon lyfter upp 
ontologiska frågor är det egentligen epistemologiska sådana som dryftas. Således vore ”epistemological politics” ett 
bättre epitet. Samma bekymmer får jag när jag läser flera av Latours texter. Det kanske är som Wenneberg (2001) 
skriver att det kunskapsteoretiska felslutet, dvs. en hopblandning av ontologi och epistemologi, sker medvetet hos 
Latour. Fast jag undrar tillsammans med Wenneberg (2001) vad som är avsikten och till vilken nytta! Latour (1999a; 
1999b; 2004) menar att det är ett sätt att kringgå realist/relativist debatten. Således ännu en dualism som elimineras. 
Fast jag ser inte epistemologi och ontologi som varandras motsatser. Snarare är de två tätt förbundna begrepp som 
cirkulerar runt och snärjer in sig i varandra. Jag menar därför att det kunskapsteoretiska felslutet motverkar sitt eget 
syfte (att fånga och illustrera komplexitet) eftersom språkets kapacitet att beskriva spänningar och konflikter urholkas 
(eller så har jag inte alls förstått vad Latour är ute efter!). 
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saknar karaktär, eller att jag kan tillskriva dem vilken karaktär som helst. Det 
epistemologiska fundamentet i min argumentation pekar snarare på att händelser 
inte blott och enbart har en karaktär och att tolkningar kan vara mer eller mindre 
lämpliga för sammanhanget (Beronius, 1991). Kunskapsteoretiskt närmar jag mig 
nu den genealogiska analysen där en förutsättning är att det inte går att undgå att 
inta mer eller mindre bestämda perspektiv, men där jag genom reflexion lyckas 
medvetandegöra några av de paralogiska läckage som leder till komplexitet 
(Berenius, 1991; Law, 1994). Nu med tilläget att paralogi inte längre står i singular; i 
kunskapandets process (alla tänkbara områden) ryms multipla paralogier (illustrerat 
i figur 12 nedan).  

Figur 12. Multipla samtidiga öppenheter som slutenheter i alla delar av kunskapsproduktionen. 

Syntesen (i singular!) är att jag strävar mot att bejaka multipla reflexiviteter, 
komplexiteter och pluraliteter som delar multipla friktionsytor med multipla 
reduktioner, precisioner och singulariteter. Det är en komplicerad ansats att försöka 
reflektera kring den samtidiga och multipla öppenhetens och slutenhetens dilemma 
(paralogier) fast jag tror mig nå en bit till höger om jämvikterna i figurerna – mot 
olika typer av komplexiteter (fast var och en är i sig identiskt illustrerade i figuren, 
endast separerade genom olika typsnitt och textsnitt). Fast fortsättning följer för 
mina anspråk och trossatser när översättande aktörer tar tag i, formar och 
omformar dessa. 
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 Jag har nu kommit fram till ett slags syntetiskt avstamp där jag jämställer 
vetenskapligt kunskapande med alla former av kunskapandeprocesser oavsett 
praktisk hemvist: All kunskap är perspektivistisk (Berenius, 1991). Eller som Latour 
(1986) skriver; vetenskapen ställer samma sorts frågor som andra delar av samhället 
och finner också vitt skilda lösningar för att tysta dem i vars namn vi pratar (jfr 
Callon, 1986a) och översätta sin manipulation och konstruktion av samhället (jfr 
Czarniawska, 2001). Fast en nyanserad vetenskapligt unik hemvist som jag hyser 
stor tilltro till är att humanvetenskapen vill och kan förhålla sig reflexiv kring sin 
egen och samhällets historia och samtid. Det finns reflexiva möjligheter för att 
öppna upp reflexiva dialoger så att vetenskapen förmår att, i sig själv och i samvaro 
med andra, föreslå alternativa konstruktioner och riktningar för framtiden. Jag 
hyser således en tilltro till det öppna mångfacetterade samhället där alternativa 
röster, De Andra, får göra sin röst hörd och mötas av solidariska, moraliska och 
reflexiva gensvar.

Så här långt har jag försökt att finna en teoretisk och kunskapsteoretisk hemvist 
och ett utrymme att vistas i när jag studera konkurrens som en 
översättningsprocess. Givet detta utesluter jag massor av andra möjligheter, men 
min förhoppning är att jag lyckas vara så reflexiv att vissa av dessa möjligheter ännu 
står öppna för mig; kanske inte i detta arbete, men i fortsättningen av mitt liv – 
akademiskt eller inte. 
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Att illustrera komplexitet 

Kronos och Kairos väg 
Det är snart dags att träda in i berättelsen, en berättelse som erbjuder två sätt att 

läsa på – två vägar. Den ena vägen är vad jag skulle vilja kalla Kairos väg och den 
andra Kronos väg. Czarniawska (2004a) argumenterar för att Kronos kronologiskt 
ordnar det nuvarande medan Kairos tematiskt klär det framtida och det förflutna. 
Med inspiration från Czarniawska (2004a) ger jag Kronos och Kairos följande 
betydelser:

Kronos: Kronologins och rätlinjighetens gud. 
Kairos: Narrativens och tematiserandets gud. 

Kairos väg innebär ett kryssande mellan episoder (1-8 i del 2) och råtexter i 
appendix (1-8) och Kronos väg är endast läsning av episoderna. I appendix återges 
delar av samtal mellan mig och aktörer (intervjuer) eller mellan olika aktörer 
(extrakten från Lanstingsfullmäktige). Det innebär inte att samtalet verkligen 
utspelats som vardagliga samtal eller att det likställs med teoretiska utgångspunkter 
om det friktionsfria samtalet1. Inte heller är jag med i de empiriska illustrationerna 
för att synliggöra mitt lärande och mina framsteg (som är vanligt inom etnografisk 
forskning och numera förekommande även i företagsekonomi). Snarare är det för 
att synliggöra hur jag som forskare och de intervjuade aktörerna agerat vid 
konstruktionen av berättelserna. Jag ämnar göra två metodologiska poänger av 
denna synliggörande ambition. Men innan jag gör detta måste Kronos och Kairos 
väg förtydligas och en beskrivning görs av hur jag gått till väga för att tona ned 
Kronos i berättelserna2.

När det gäller min benämning av Kronos och Kairos väg så sker den mot 
bakgrund att båda alltid gör anspråk på närvaro, alldeles oavsett det är skriven text 
eller narrativa samtal om historien, nuet eller framtiden. Kronos och Kairos är 
därför närvarande i såväl intervjuerna (appendix) som episoderna 
(sammandragningar, citat och reflexioner). Men både Kronos och Kairos öde är i 
händerna på oss människor. Skillnaden är att i berättelsen sker en re-presentation 
där Kronos och Kairos är i händerna på mig som författare och den önskan jag har 
för att tänkta läsare ska förstå, medan i intervjuerna – de narrativa samtalen – är 
såväl Kronos som Kairos i händerna på mig och en annan fysiskt närvarande 
person. Författaren som skriver har svårt att motstå Kronos anspråk på Ordning 
eftersom läsarna är en brokig och heterogen skara ”potentiella läsare”. Annorlunda 
uttryckt, i mina sinnen och mina anspråk på tydlighet kanaliserar jag mina avsikter i

                                          
1 Se ”Flera ontologier och epistemologier – flera små berättelser” (kapitel 2) för en sammansatt diskussion om 

varför samtal inte kan nå konsensus. 
2 Ambitionen att epistemologiskt gå ifrån kronologiskt ordnade tid och rum (se kapitel 5: Att studera komplexitet 

i tid och rum). 
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en referent, ett ting (boken) som i sin tur ska mötas av ett nytt sinne – läsaren. 
Resan mellan författare-ting-läsare är en lång och snårig väg. En väg där 
förbindelsen mellan ting och människor hotas varefter reduceringen och 
precisionen tilltar (som i sin tur är en respons på den tilltagande snårigheten). Enda 
vägen tillbaka, som Kallinkos (1996) uttrycker det, är muntlig och verbal. Samtal 
mellan människor är också en snårig väg kantad av resor mellan människor och 
ting. Men i narrativa muntliga samtal är vägen tillbaka till förståelse alltid öppen! 
Lägg därtill att den rätlinjiga tiden underordnas handlingen i narrativa samtal där 
det centrala är att föra fram historien och dess intriger och inte Ordning (jfr 
Czarniawska, 1999). I den visualiserade råtexten (appendix) händer således 
någonting med tiden när aktörerna organiserar sina berättelser efter teman.

Nu över till den epistemologiska utmaningen för att tona ned Kronos linjära och 
logiska Ordning i berättelsen3. Att försöka att tona ned Kronos till förmån för 
Kairos innebär en strävan mot att föra fram de narrativa berättelserna som i sin 
”natur” kontinuerligt omdefinierar början av berättelser: 

”(…) It is the ending that chooses its beginning, not the other way around. 
Different endings require different beginnings.” (Czarniawska, 2004a:2) 

Men alla berättelser fångar inte organisering (Czarniawska, 2004a) och 
översättning och verkligheten verkar kunna undfly våra försök att observera den. 
Saker och ting verkar alltid hända på någon annan plats, i någon annan tid (Law, 
1994). Men kanske behöver vi inte skrämmas av detta om vi låter Kairos komma 
till tals för att klä viktiga händelser i berättelser, berättelser som centrerar kring 
subjekt, kring platser och givetvis också till tiden, men där den kronologiska tiden 
är underordnad handlingen (Czarniawska, 2004a). Ett skifte från ”organisation”, 
som försöker fånga och etablera början och från det definiera slutet i rumsliga såväl 
som tidsliga rymder, till ”organisering”. Organisationsteorins slut är organiseringens 
början. Eller som Latour (1999b) uttrycker det; berättelser om historien sker inte i 
kronologisk följd där det ena avlöser det andra, snarare sprids och cirkulerar 
historier om historien, t.ex. år 1066 (slaget vid Hastings) i år 1700, i år 1900, i år 
2004. Men även framtiden cirkulerar i tiden (och i rummet) – år 2015 i nådens år 
1066, i år 1700, i år 1900, i år 2004 osv. Men det går även utöver organisering och 
historiens sedimentering i och med att det är kontinuerliga multipla flöden av 
rumsliga och tidsliga händelser och kontinuerliga multipla konstruktioner av 
historia, nuet och framtiden som jag försöker fånga och illustrera.

Tidigare har jag reflekterat kring epistemologiska frågor om översättning och 
organisering, därför är fokus för det här avsnittet hur den epistemologiska 
ambitionen tar sig uttryck i avhandlingens empiriska avsnitt (i berättelsen och i 
intervjuerna). I figuren 13 nedan finns Kronos, kronologins och rätlinjighetens gud,
                                          

3 Ambitionen är att försöka fånga och åskådliggöra komplexa processer som parallella multipla skeenden och 
händelser. Se kapitel 5 och avsnittet; Att studera komplexitet i tid och rum, för diskussioner kring utgångspunkterna. 
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som jag tidigare (kapitel 5) förde fram är en ontologisk naturlig del för oss 
västerländska människor. Men Kronos kan inte tvingas att abdikera, men väl lösas 
upp epistemologiskt. Som jag tidigare skrivit tonas Kronos ned av den narrativa 
och tematiserande guden – Kairos – i samtal och konversationer som utspelas 
mellan människor. Det är således möjligt att släppa lös Kairos ur sin fångenskap i 
avhandlingen och låta dominera Kronos. Jag gör detta genom att visualisera delar 
av samtal som jag deltagit i tillsammans med aktörerna i studien (i appendix 1-8). 
Men Kronos är alltjämnt närvarande, dels som en konsekvens av att narrativ inte 
helt löser upp kronologin, dels för att jag sorterat berättelsen (episoderna) efter 
både tid och teman (vilket Kairos i appendix är sorterat efter). 

Figur 13. Kronos Ordnar (linjärt och logiskt) medan Kairos tematiskt klär det förflutna, det 
nuvarande och det framtida. 

I figur 13 ovan visualiseras att de åtta episoderna följer en viss kronologisk 
övergripande Ordning – Kronos. Fast kronologin är inte fullständigt Ordnad. 
Episod 1 börjar några dagar efter valet 1998 för att i episod 2 fortsätta med 
perioden 1991-2000 vari fokus är på två händelser, den ena 1994 och den andra 
2000. Det tredje temat spänner över tidsrymden 1999-2001 för att sedan i det fjärde 
temat kretsa kring perioden 2000-2001. Resterande teman spänner över hela 
tidsperioden (1991-2003) fast i huvudsak är det perioden 2000-2003 som är i fokus 
(med undantag för episod 6 som är fast situerad i 2001). Sammantaget är historiens 
(till exempel 1994 i 2001) och framtidens (till exempel 2002 i 2000) sediment 
ständigt närvarande i alla episoder (som jag delat upp i perioderna 1991-1994; 1994-
1998 och 1998-2003). Denna brutna Ordning beror på de narrativa samtalen. 
Pilarna 1 och 2 indikerar att narrativa teman – Kairos i appendix – kommer att göra
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oordnade nedslag i episoderna. Till exempel pilen som är benämnd 1 närvarar i fyra 
episoder (episod 1, 3, 4 och 6) där narrativen är inriktade på handling och intriger 
och inte kronologisk sortering. Men som till skillnad från pilen benämnd 2 löper 
inom avgränsade områden. Pil 2 är illustrerad på så vis att tema fyra bara delvis 
täcks i narrativen (pilen snuddar bara vid tema 4, men innefattar tema 5 och 6) och 
att narrativen angränsar till andra (illustrerat som att pilen befinner sig ovan episod 
7). Mina försök att sortera och ordna berättelsen läcker (se resonemang i kapitel 5 
kring att delar av den narrativa handlingen – den streckade delen i pil 2 ovanför 
episod 7 – på ett eller annat sätt ramlat mellan episoderna, till exempel 
investeringar, Svarte Petter, Robin Hood osv.). Kontentan av figuren är som följer: 
I narrativen är tematiska skildringar i centrum. När narrativen förs över i 
berättelsen – episoderna – återfinns således flera narrativa teman i olika episoder. 
Episoderna i sig själva är därför heller inte helt kronologiska, de har olika tidsspann 
samt att till exempel episod 4, kan handla om händelser i tidpunkter före 
episoderna 1,2 och 3. 

Episoderna – Kronos väg – består av olika delar; figurer, sedvanlig 
fallbeskrivning och reflexioner. Reflexionerna kan i sin tur delas upp i två delar; en 
deskriptivt analytisk del och en abstrakt reflexiv del. I den abstrakta reflexionen 
framträder en berättelse i berättelsen där jag tematiserar och gör oordnade nedslag i 
Kronos (den deskriptiva analysen och fallbeskrivningarna). En berättelse i 
berättelsen (eller handling i handling) illustrerat i figuren ovan som episod 1, episod 
1 i episod 2, episod 1 och 2 i episod 3…episod 8. Men reflexionen kryssar också 
mellan episoderna i empirin och perspektivistiska nedslag i föregående kapitel (t.ex. 
genom användandet av vissa framträdande metaforer, eller teoretiska och 
epistemologiska resonemang). Genom att jag i reflexionerna kryssar fram och 
tillbaka i texten (tillbaka till kap 1-7 i del ett och fram och tillbaka i episoderna) blir 
det även ett sätt för mig att riva demarkationslinjen mellan teori-metod-empiri-
analys (som i figur 14 reduceras till förhållandet mellan empiri och analys). 

Men jag vill rikta uppmärksamhet mot att även i reflexionen konstruerar jag 
Kronos eftersom jag dras mot singularis. Ordning är ovillkorligen som jag 
reflekterat kring i början av det här kapitlet. Men det behöver inte gå så långt, som 
jag tidigare argumenterat, att koncensus och harmoni blir ledstjärnan i Ordningen. 
Med reflexivitet, komplexitet och plural strävar jag mot inkommensurabilitet och 
friktion och mot att undvika att återge en stor berättelse (empiri) med hjälp av en 
annan stor berättelse (analys). Att öppna upp mot komplexitet, plural och 
reflexivitet kräver epistemologisk medvetenhet och öppenhet, inte rigorösa 
metoder och systematik (Alvesson, 2003; Czarniawska, 2001). Nu lämnar jag den 
epistemologiska diskussionen kring Kronos och Kairos för att adressera två 
specifika metodologiska poänger för varför intervjuer – narrativa samtal – är viktiga 
att visualisera. 
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Samtalens svarta låda öppnas 
Utgångspunkten har fram till nu varit att ansatsens karaktär och epistemologiska 

utgångspunkter har stor betydelse för hur vi fångar och illustrerar ingångar till och 
utgångar av samtal. Olika ingångar kan förenklat vara: Vad karakteriserar en 
intervjusituation? Är det strukturer i berättelsen som är viktiga eller är det 
konstruktionen av berättelsen; är berättelser objektiva representationer av 
verkligheten eller subjektivt upplevda sådana osv. Olika utgångar kan förenklat 
sägas vara de möjligheter forskaren har i analysen. Antingen framstår forskaren 
som neutral och objektiv i empiribeskrivningen och analysen och de slutsatser som 
framförs verkar då ha uppstått i en neutral process där det observerade i ograverat 
skick transporterats till avhandlingens olika delar (självklart väglett av vetenskaplig 
systematik och vetenskapliga metoder). Eller så verkar analysen vara mindre rigorös 
och mer intuitiv och det framgår att det är forskaren som konstruerar analysen, 
men hur är mer oklart.

Frapperande ofta ger både ingångarna till och utgångarna av narrativa samtal 
stillistiskt sken av att vara noga Ordnade och förberedda (dvs. utifrån problem, 
syfte, teori och metod respektive analys och slutsatser). Själva intervjusituationen 
lämnas därhän omgärdad av vaga rekommendationer om hur narrativa samtal bör 
gå till med utgångspunkt i att forskarens aktivitet och betydelse i 
kunskapsproduktionen (samtalet) är neutral och objektiv. Med andra ord att inte 
forskaren påverkar mer än i strikt teoretisk mening och att utifrån detta Ordnade 
och objektiva förfarande kan samtalen nå koncensus (och en viss typ av 
intersubjektivitet). En epistemologisk sanering som leder till att 
”sanningsanspråkens ögonblick” för de narrativa samtalen förblir dolt. Eller 
uttryckt annorlunda: 

”Som jag frågar får jag svar” försvinner utom synhåll för läsaren. 

Visserligen re-presenteras och levandegörs aktörer i text, via citat, för att texten 
och därigenom forskningen skall framstå som empirinära, men det synliggör inte 
själva samtalet eftersom samtalspartnern – forskaren – är borta! Den här typen av 
tillvägagångssätt illustreras i den undre delen av figur 14 nedan (benämnd 
traditionell empirisk illustration). Demarkationslinjerna mellan olika delar är tydligt 
manifesta – mellan råtext, den Ordnade berättelsen, dvs. fallbeskrivningen och 
analysen – som i sin tur antas möjliggöra bestämda slutsatser kring fenomenet 
ifråga (med eller utan numerisk beräkning). 

Så vad händer med empirin i relation till andra textdelar ifall den traditionella 
empiriska illustrationen är utgångspunkt? Langley (1999) argumenterar för att steget 
mellan empiri och analys alltid innehåller kreativa inslag. Däremot förefaller det 
som att denna kreativitet inte alltid kanske synliggörs på grund av 
normalvetenskapens ideal. I normalvetenskapen finns inga inter-kreativa steg 
mellan olika avsnitt, det är bara inter-systematik som råder (till exempel vid urval av
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fall och olika analytiska steg, se t.ex. Yin, 1994). Det är däremot acceptabelt att 
varje steg i sig, till exempel inom fallet, kan innehålla kreativa inslag. Det 
pedagogiska motivet döljer således normalvetenskapens krav på gängse sytematik 
och metodik (se t.ex. Jick, 1979; Johnston, 1999; Lincoln & Guba, 1985; Yin, 1994 
för råd i samklang med normalvetenskapen). Men min utgångspunkt är att analys är 
en kontinuerlig process som äger rum genom hela forskningsprojektet, vid 
inläsning och skrivande av teorier; före och under intervjun; vid utskrift av 
intervjun; i samband med andra intervjuer; vid utformandet av den empiriska 
berättelsen osv.4 Således torde även analyser äga rum i alla delar i forskningstexter; 
från första till sista sidan. Det här är en vanlig och utbredd utgångspunkt (och 
epistemologisk medvetenhet).

Vad jag vill föra fram, illustrerat i den nedre delen av figur 14, är att det 
manifesta och naturliga i forskningsprocessen – att producera råtexter i narrativa 
samtal – osynliggörs för läsaren genom författarens sätt att pakettera och visualisera 
texten (Latour, 1987; Czarniawska, 1999). Den övre delen av figuren gör visuellt 
anspråk på hur ansatsen tar sig uttryck i detta arbete5, som en kontinuerlig process 
där Ordnade berättelser, samtal och reflexion inverkar på varandra. Observera att 
med samtal menas de delar av råtexterna som är visualiserade. Fast det är 
naturligtvis så att råtexter som inte är synliga har betydelse för processen, dessa är 
dock inte åtkomliga för läsaren (det krävs ett urval för annars blir omfattningen 
gigantisk). 

Figur 14. En strävan mot att synliggöra kunskapsproduktion (intervjuns epistemologi) och 
visualisera text av olika natur (berättelsens ontologi). 

Övergripande har denna ansats en synliggörandet ambition när det gäller 
kunskapsproduktionen vid intervjuer som är en komplext social situation

                                          
4 Jag är här till viss del influerad av Glaser & Strauss (1967). Men en distinkt skillnad, som följer med i alla 

resonemang där jag refererar till grundad teori, är tonvikten mot tabula rasa. Exempelvis i detta fall där Glaser & 
Strauss (1967) betonar att analys endast sker samtidigt som insamling och kodning av data – den teoretiska 
samplingen.

5 Jag vill göra klart att i diskussionen som följer kring den övre delen av figuren 14 dryftas inte relationen mellan 
ansats, teori och epistemologi då det varit föremål för reflexion i hela delen 1 (men främst i kapitel 5 och 6). Snarare 
är det så att figuren är ett uttryck för att jag tagit konsekvenserna av mina tidigare resonemang och utgångspunkter. 
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(Alvesson, 2003; Chirban, 1996) där våra frågor stimulerar till svar och således 
borde sättet vi frågar på vara kritiskt för hur samtalet utvecklas och vilka svar som 
ges. Det epistemologiska motivet för synliggörandet är att underlätta för läsaren i 
allmänhet och kritikern i synnerhet att öppna upp, om än lite, den svarta lådan 
kring kunskapsproduktionen. När traditionell empiri utformas i text framstår en 
logiskt Ordnad framställning av aktiviteter, processer, teman, kronologi osv., som 
centralt.

Vad är då en logiskt Ordnad berättelse? Det verkar som att berättelser visuellt 
presenteras som konsekventa, kongruenta och att delberättelserna kan summeras 
upp till att bilda en homogen helhet (se Czarniawska, 1999; Lyotard, 1979). Skälet 
för detta kan vid en första anblick förefalla pedagogisk; vi vill helt enkelt göra det 
enklare för läsaren att följa med i berättelsen genom att göra den intressant och 
logisk. Men det tror jag inte är hela förklaringen till varför empirin ofta ser ut som 
den gör. En annan tänkbar anledning är att berättelsen utformas för att neutralisera 
forskarens aktivitet och värderingar och att det har en direkt relation till 
bakomliggande epistemologiska antaganden (Czarniawska, 1999). 
Ställningstaganden som många är ovetande om (Alvesson, 2003) när de utifrån ett 
till synes pedagogiskt motiv illustrerar empirin. 

Analysens svarta låda öppnas 
Jag menar således att pedagogiska omtankar kan utmynna i ontologiska och 

epistemologiska problem: Vad är textens egentliga natur, bortom textens visuellt 
logiska följd och hur har kunskapen konstruerats då samtalen är borta? Den senare 
– om samtalens betydelse – har redan diskuterats. Vad som återstår är textens 
ontologiska dimension (som även den kommer att bära drag av epistemologi). En 
analys utförd på råtext skiljer sig mot en analys som utförs mot en skriven logisk 
berättelse. Självklart är det så. Råtexten genomgår en metamorfos då den planeras, 
skrivs och redigeras som en berättelse och utifrån och tack vare denna förändring 
kan forskaren hitta nya intressanta analytiska dimensioner. Med andra ord 
upptäcker och genomför forskaren nya analytiska ingredienser och får infallsvinklar 
med utgångspunkt i den Ordnade fallbeskrivningen och inte utifrån råtexterna. 
Forskaren återvänder säkert då och då till intervjuutskrifterna, eller vad det nu är 
för empiriska artefakter det är frågan om, för inspiration och de nyligen tillkomna 
analytiska dimensionerna föranleder med all säkerhet en omskrivning av 
fallbeskrivningen. Ändå, det är inte råtexterna i sig som är det huvudsakliga 
analysmaterialet. Det här blir för mig problematiskt eftersom läsaren endast 
exponeras för den senare processen och inte den process vari forskaren har 
utarbetat grunden för sin analys. Problemet kan sammanfattas i följande påstående: 

Den empiriska analysen utförs med hjälp av berättelser som är av olika natur 
(råtext och den Ordnade berättelsen), fast läsaren har bara tillgång till en! 

138



Vad hjälper det läsaren att ha tillgång till samtalen och kan läsaren verkligen göra 
någonting med detta material? Jag tror faktiskt det! I berättelsen som snart skall 
följa är varje episod förankrad till en viss råtext och dessa visualiserade delar 
iappendix 1-8 har varit särskilt starka ledstjärnor för teman, Ordning och 
reflexioner. Med andra ord, dessa intervjuer och de visualiserade delarna av dessa är 
de samtal som jag funnit mest intressanta och relevanta. De frågor och svar jag 
visualiserar i appendix (i relation till episoden) utgör således huvudmaterialet för 
mina första mer eller mindre deskriptiva analytiska försök. Men alla samtal som 
dragit till sig mitt intresse är inte visualiserade som samtal. Delar har dragits ihop i 
en objektifierad berättelse. Dessa har som primär uppgift att sätta in läsaren i olika 
fundamentala sammanhang som är nödvändiga för att förstå berättelsen om 
Stockholms läns landsting. Det är även så att ny empiri uppträder när jag 
reflekterar, dvs. de finns inte någonstans i tidigare text. Genom att ta in dialoger 
som inte visualiseras någonstans i texten använder jag, enligt den ortodoxa 
metodkyrkan, blasfemiska metoder: Allt som analyseras ska synas i text (utom då 
samtalen förstås). Kanske en förmildrande omständighet är att jag i alla fall är 
noggrann med att specificera när detta sker! 

De reflexiva tankarna i episoderna innehåller två olika typer av analyser (som jag 
försökt illustrera i Kronos och Kairos väg). Den första delen, som har uttalad 
bäring i råtexterna, karakteriseras av just denna deskriptiva – hopdragande – analys. 
Sedan finns det en berättelse i berättelsen – vilket är det skede då jag lämnat 
råtexterna (intervjuutskrifter, Landstingsfullmäktige och politiska plattformar) och 
arbetat (nästan) uteslutande utifrån Ordningen i de deskriptiva analyserna. Jag har 
dock inte specifikt markerat när den deskriptiva delen övergår till den mer abstrakta 
delen. Orsaken är att det blir en konstlad barriär som hämmar textens flöde och jag 
tror att det är relativt lätt att uppfatta när texten karakteriseras av analytisk 
deskription och när den är en berättelse i berättelsen. En regel (med undantag) är 
att berättelsen i berättelsen – abstraktionen – oftast ljuder starkast när reflexionen 
kretsar kring figurer och kring fyra framträdande centrala beståndsdelar; situerade 
platser; cirkulerande makt; Kronos och Kairos och olika faktaanspråk (främst 
numeriska fakta). 

Fast naturligtvis har inte demokratin ökat i forskningsprocessen bara för att jag 
synliggjort lite kring samtalen och kring vissa analytiska dimensioner. Det är 
ovillkorligen så att jag i min text redigerar och regisserar berättelsen (för ett 
intressant undantag se Wiklander, 19986) och sovrar och sorterar i det empiriska 
materialet, dvs. dikterar vilka som får vara med, vilka teman som är intressanta, osv. 
Och även om jag strävar mot att återge en stor del av intervjuerna som samtal är 
också det en typ av empirisk textproduktion där analys och uteslutningar av 
material redan ägt rum. Det är fortfarande jag som väljer ut det teoretiska,

                                          
6 Wiklanders avhandling ”Interkontextuella strövtåg i Akademia” finns i två versioner. En tryckt version 

redigerad och regisserad av författaren själv. En version på Internet där den som vill kan gå in och redigera och 
regissera den befintliga berättelsen, men också utveckla nya spännande berättelser.  
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kunskapsteoretiska och analytiska filter varigenom jag försöker förstå empirin. 
Dessutom inleds en del, dock inte alla, episoder med inledande empirisk Ordnad 
återgivning i form av sammandragna händelser kryddade med citat. Jag försöker 
inte heller jämställa läsaren med mig som författare – det är omöjligt. För det första 
är mängden material som utgör underlag för analysen omfattande (även om det 
reducerats väsentligt i jämförelse med råtexten) vilket rent kognitivt sätter läsaren i 
bryderier eftersom det är svårt att hålla den illustrerade berättelsen i minnet. Med 
andra ord har läsaren svårt att hänga med i författarens reflexioner och uttolkningar 
av det omfattande och ofta rika materialet. Läsaren hamnar i ett ännu större 
underläge eftersom reflexionerna är intonerade med den teoretiska och 
epistemologiska referensramen. Än värre är att jag drivs av motivet och viljan att 
övertyga läsaren att jag är trovärdig när jag skriver om teori, epistemologi, 
metodologi, reflexioner och synteser. Nu börjar det klarna varför 
inkommensurabilitet och paralogi är alltings utkomst och varför demokrati och 
jämställdhet aldrig kan uppnås. 

Är det här en dramatiskt desillusionerande tankegång? Tvärtom! Vad jag vill föra 
fram är att även om berättelsen om det ekonomiska laboratoriet (Kronos och 
Kairos väg) inte på lång väg motsvarar dess egentliga ”ontologi”, är den i alla fall 
väsentligen mindre reducerad och förenklad än den logiskt Ordnade 
fallbeskrivningen kryddad med intervjucitat. Till skillnad från alltför långtgångna 
reducerade berättelser (innefattande ingångar och utgångar) öppnar Kronos och 
Kairos väg upp reflexiva möjligheter för hur åtminstone vissa delar av 
forskningsprocessen kan bli något mer öppna – den kunskapsteoretiska svarta 
lådan öppnas lite på glänt i alla fall. För vad är alternativet? Om vi enbart synliggör 
en berättelse som i sig är baserad på endast en del av analysen ger vi aldrig läsarens 
ens en chans att försöka följa några av våra analytiska tankar och steg; oavsett om 
de bygger på väl prövad systematik, eller är av mer intuitiv karaktär. Vi skuffar då 
läsaren framför oss samtidigt som vi reducerar antalet möjliga utgångar där läsaren 
kan besluta sig för att inte hålla med. Helt enkelt, vi reducerar läsarens förmåga till 
kritisk granskning av våra ställningstaganden, val och tolkningar i forskningen. 
Visserligen är detta ett förfaringssätt som är helt i sin Ordning med den 
vetenskapliga texten som av naturen är uppbyggd för att få läsaren att kapitulera 
och hålla sig inom våra stipulerade ramar (Latour, 1987) och som dessutom 
säkerligen är omöjlig att göra sig av med. Men den Ordnade svarta lådan läcker nu 
åtminstone och öppnar upp för alternativa vägar! 

Jag hoppas nu att det tillvägagångssätt som jag valt för att försöka illustrera och 
förmedla komplexitet står i lite klarare dager och vad målet faktiskt varit: Att bistå 
läsaren i dennes försök att bilda sig en uppfattning och ställa frågor kring 
materialets epistemologiska och ontologiska natur. En något öppnare slutenhet är 
en förutsättning för att reflexiva samtal skall kunna föras inom akademi och mellan 
akademi och andra delar. Medlet har varit ökad åtkomst genom att texten som är 
utgångspunkt för analys är av samma art då den deskriptiva analysen är kopplad till
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hur jag och den intervjuade agerat i konversationen och berättelsen i berättelsen tar 
sitt avstamp från de deskriptiva analyserna. Därmed hoppas jag att mina kreativa 
steg – reflexiva eller inte – framträder mer tydligt för läsaren och att större 
möjlighet ges att granska min trovärdighet. En tänkbar reflexiv respons kan då vara 
att läsaren ifrågasätter arbetet – teoretiskt, empiriskt, epistemologiskt, ontologiskt, 
slutledningsmässigt, eller vad det nu är som ifrågasätts – samtidigt som läsaren ändå 
uppskattar arbetet just för att den reflexiva dialogen varit möjlig tack vare den lite 
öppnare slutenheten. 

Så läs endast Kronos väg om du känner att det är tillräckligt (episoderna allena), 
men du är mer än varmt välkomna att läsa och granska den vanligtvis osynliga, nu 
kanske blott dunkla, vägen där Kairos regerar – visualiserade narrativa samtal, 
fullmäktigediskussioner och politiska plattformar (texter). Jag vill emellertid rikta 
uppmärksamhet mot att Kronos väg kan upplevas som fragmenterad och 
dekontextualiserad, att det verkar saknas något. Det är i sig inte så konstigt, och just 
det som jag försökt reflektera kring, eftersom Kronos väg utesluter stora delar av 
textens natur. 

Alla röster kan tyvärr inte ljuda 
Nu avser jag att ta upp några friktionsytor som uppstår i mina ambitioner att 

synliggöra forskningsprocessen för läsaren gällande vilka alternativa röster som 
tillåts ljuda i min berättelse då färre röster hörs än personer jag intervjuat samt att 
av de aktörer som visualiserats framträder vissa aktörer mer än andra! Givetvis 
ingår det i den demokratiska förutsättningen att jag är den som sköter urvalet av 
röster, men som Silverman, (1995) gör oss uppmärksam på; det gäller att vara 
observant så att vi inte utesluter röster för att de stör vår referensram eller att vi 
väljer röster på grund av att de är mer dramatiska eller iögonfallande än andra 
röster. Jag tänker nu åskådliggöra och synliggöra hur jag tänkt när jag inneslutit och 
uteslutit olika röster.

En grund för uteslutning av intervjupersoner i min text är att de är av olika 
dignitet i aktörsnätverket. Dignitet hänförs här inte uteslutande till position och 
formell makt, även om det naturligtvis har betydelse7. Snarare är det så att samtal 
kring vissa teman ofta leder till specifika delar av aktörsnätverket, dvs. till vissa 
personer. Dessa aktörer är nästan alltid närvarande oavsett temat som diskuterats. 
De utgör här en prioriterad kategori i berättelsen och tillåts ljuda i flera teman. 
Detta kan verka naivt och till och med motverkande för mina ambitioner att låta 
alternativa röster höras. Men jag menar att så inte är fallet. För det första har 
urvalet skett efter tre års studier och tre intervjuomgångar – jag känner väl till 
aktörsnätverket och var olika ståndpunkter och berättelser finns8. Det har varit

                                          
7 Se diskussion om värdegrund i kapitel 5 (Varför Stockholms läns landsting och varför S:t Göran och 

Huddinge).
8 Se inledande diskussion om urval och aktörer som fallit bort vid urval för intervjuer i kapitel 5 (Varför 

ledningsperspektiv och hur utkristalliserade sig aktörerna). 
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svårt att undanhålla centrala alternativa röster för mig; även om det naturligtvis 
ändå kan förhålla sig på just det sättet. En andra grund för urvalet är temat. Temat 
är kritiskt för vilka personer som skall tillåtas ljuda i berättelsen. Eftersom vissa 
teman valts bort har det inneburit att vissa aktörers röster har dämpats, eller helt 
fallit bort9.

Den tredje grunden är att vissa intervjupersoner har haft stor betydelse i tekniska 
detaljer kring vissa frågor, som motvikt till föreställningar i de centrala delarna av 
aktörsnätverket, eller som förberedelse för intervjuer med andra aktörer10. Även om 
dessa personer inte tillåts ljuda i berättelserna har de varit ovärderliga för min 
förståelse av teman, processer, aktiviteter och specifika händelser. Till dessa 
personer riktar jag ett varmt tack och en ursäkt för att de inte tillåts ljuda i den 
utsträckning som de förtjänar efter att ha lagt ned tid och engagemang på mig! Den 
fjärde och sista grunden är att vissa intervjupersoner i aktörsnätverket har uttryckt 
sig likartat med vad andra aktörer uttryckt11. De har då blivit uteslutna antingen för 
att de varit mindre prominenta och centrala, eller att de har uttryckt sig ”mindre 
bra”. Det här framstår som känsligt och ytterligare en paradox gentemot min 
ansats; raderar jag bort De Andra rösterna bara för att någon annan sagt det bättre 
(eller mer uppseendeväckande!), eller att vissa får ljuda för de har mer dignitet. 
Visst är det en orsak, men det finns andra också. Till exempel hur lång tid de tagit 
på sig att uttrycka sig – ibland kräver utrymmet snabbare och effektivare 
uttalanden, och vilket flyt det är i resonemanget. I någon mening handlar det om 
hur stringent och riktat intervjupersonerna har uttalat sig kring ett tema.

Denna besvärliga fyrfaldiga process för att motivera reducering eller uteslutning 
av röster blev än mer problematisk när jag äntligen blev klar med en första skriven 
version av empirin. Den bestod i och för sig av tio tematiska områden men den var 
å andra sidan 319 sidor lång, exklusive de reflexiva tankarna! En lärdom att kanske 
ta i beaktande är att min empiriska ambition att synliggöra samtalen kräver en hel 
del fysiskt utrymme. Det är inte ett sidmässigt effektivt sätt att förpacka 
information på (om jag tillåter mig att definiera problemet i sådana 
resurseffektivitetstermer). I arbetet med att korta ned empirin kände jag mig 
utelämnad och hänsynslös och här reducerades de alternativa rösterna betänkligt! 
En stor risk finns att de röster som inte följer de sedvanliga kraven på logiska 
berättelser inte får vara med samt att så kallade potentater fick företräde före 
mindre viktiga människor. Jag kan naturligtvis inte utesluta att just detta har hänt 
och i för stor utsträckning, i alla fall i jämförelse med mina ambitioner. Realistisk 
sett är jag nog också mer influerad än vad jag själv tror av min vardag. Jag deltar 
varje dag i språkspel som kräver sedvanlig logik och stringens i samtalen – 
skriftligen såväl som muntligen – annars skulle väl ingen bemöda sig med att lyssna

                                          
9 För det sistnämnda exempelvis de privata aktörerna på stan. 
10 Till exempel experter på kostnadsberäkningar och prissättningssystem, fackliga företrädare och 

informationschefer. 
11 Däremot behöver de inte tycka likadant. 
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på mig överhuvudtaget! Men jag har åtminstone försökt medvetandegöra och 
reflektera och försökt ta konsekvenserna av epistemologiska ställningstaganden för 
att fånga och illustrera komplexitet. Kanske har jag också till viss del lyckats i mitt 
reflexiva förfarande! 

Något om metodiken bakom Kairos visuella utformning 
Min empiriska berättelse i appendix består av intervjuer som de ser ut efter 

utskrift och av sammandragningar av samtal i Landstingsfullmäktige. Även två 
politiska skrifter har visualiserats som samtal (en presskonferens). Texterna – 
intervjuer, Landstingsfullmäktige och presskonferensen – är redigerade, dels har jag 
tagit bort felsägningar och upprepningar, dels har jag tagit bort slentrianmässiga 
uttryck såsom, ”va”, ”förstår du”, ”liksom” osv. Jag har även tagit bort en del 
resonemang som intervjupersonerna har försökt göra någonting av, men inte 
lyckats. Intervjuer, åtminstone de jag utfört, innehåller en hel del av dessa ovan 
nämnda företeelser. Till sist, merparten av det som plockats bort i de narrativa 
samtalen är de delar som hamnar utanför temana. När det gäller samtalen – 
yttranden – i Landstingsfullmäktige är de inspelade och sedan utskrivna av 
stenografer. Yttrandena är därför till sin karaktär lika som narrativa samtal med den 
skillnaden att jag varken har deltagit eller skrivit ut dessa. De deltagande 
fullmäktigeledamöterna har möjlighet att i efterhand stryka och redigera delar av 
sina utsagor (vilket antyder ett problem, se diskussion om intersubjektivitetens vara 
eller inte vara i kapitel 5). I vilken omfattning detta har skett vet jag egentligen 
inte12, förutom att mitt intryck, efter att ha läst fullmäktigeprotokollen mellan 1998-
200213, är att samtalen verkligen är levande och bullriga. Med andra ord håller 
fullmäktigeledamöterna inte direkt igen i samtalen, och den stämningen är kvar i 
protokollen14.

När tecknet (…) visualiseras innebär det att jag har tagit bort text. Här följer en 
liten lathund för vad olika markeringar om bortagen text omfattar. 

(…). – Parentes inne i text men före interpunktionstecken: en eller flera 
meningar har tagits bort. 

.(…) – Parentes efter punkt mitt i eller i slutet av stycken: Hela stycken 
överhoppade och nästa mening börjar med en ny fråga från mig, alternativt med 
svar. Samma betydelse gäller för extrakten från Landstingsfullmäktige med tillägg 
att det också kan innebära att flera meningar i början av nästa stycke har tagits bort. 

                                          
12 Jag har frågat några politiker om de själva har redigerat och ändrat i utskrifterna från fullmäktige. Så hade skett 

men det var väldigt sällan och gällde nästan uteslutande faktapåståenden. 
13 Det tog nästan två månader att läsa protokollen från Landstingsfullmäktige fastän läsningen inte gjorts 

förutsättningslöst. Jag letade och läste de empiriska teman som framträtt efter de tre intervjuomgångarna. 
14 Noterbart är att ordföranden inte sällan tvingas gå in och stävja samtalen eftersom de tenderar att bli väldigt 

upprörda och hetsiga. 
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(…) – Parentes i början av stycke: en eller flera meningar har tagits bort. Samma 
betydelse gäller för extrakten i Landstingsfullmäktige. 

[text] – Hakparentes med text: innebär antingen att jag lagt till ord i meningen 
för att göra den begriplig och för att förklara avsikter i meningen som kan förfalla 
dold för läsaren, eller att något ord flyttats om i meningen för att få den mer 
grammatiskt korrekt. I samband med att jag lagt till ord kan också text vara 
bortagen.

[x] – Hakparentes med x: namn på person eller företag har anonymiserats. 

Dock markerar jag inte text som tas bort mellan stycken som till exempel gäller 
förtydliganden, upprepningar och konversation som är helt utanför intervjuteman. 
Notera också att även mina frågor har redigerats. I de flesta fall är redigeringen 
utförd på grund av min egen oförmåga att utrycka mig precist – jag tänker högt för 
mig själv eller omformulerar frågan flera gånger. Det gagnar inte läsaren att försöka 
förstå alla mina förvirrade ansträngningar för att formulera frågor. I och för sig 
resulterar det kanske i att jag visualiseras som en rationell och stringent konversatör 
– då kan jag avslöja att det i mångt och mycket är en illusion. Däremot har inte 
redigering skett med beaktning på hur klok själva frågan var, dvs. om det var en 
relevant fråga för det kommande svaret. Ibland levererar jag goddag-yxskaft-frågor 
som ändå resulterade i kloka svar. Det tycker jag visar på hur snälla människor 
faktiskt är samtidigt som det också understryker den komplicerade relationen 
mellan forskare och intervjuad; den senare försöker tillmötesgå den tidigare. 
Redigering i form av att jag lagt till ord förekommer också. Det beror på att när 
frågan har ställts har samtalspartnern fångat upp nyanser och detaljer som frågan 
inte innehåller – baserat på frågorna förut och samtalet som helhet. När samtalen 
presenteras i text, som är mer eller mindre dekontextualiserad, leder detta till att 
vissa frågor och svar ter sig tämligen obegripliga för läsaren. Därför har jag känt 
mig nödgad att förtydliga vissa frågor. Slutligen, ifall en fråga eller ett svar avbryts 
markeras det med tre punkter (t.ex. vilka effekter ger då…). En del redigeringar har 
jag varit tvungna att göra för att den förda konversationen inte går att höra vid 
ljuduppspelning.  

Till sist, inledningen av samtalen är inte visualiserade och det som då faller utom 
synhåll är när jag förmedlar villkoren för intervjun (dvs. de är anonyma förutom 
deras titel; de får tänka efter om de vill ta med allt de sagt efter intervjun; om dom 
berättar något för mig som de inte vill att jag ska ta med är det bara att säga till; de 
kommer inte att få läsa intervjuutskrifter eller råmanus senare) samt mina inledande 
öppna frågor. Några enstaka gånger finns den breda inledande frågan i början av 
samtalet med (dock aldrig själva föreskrifterna för intervjun). Tanken med det är att 
ge en liten inblick och känsla för hur samtalen inleddes. Varje samtal som 
visualiseras i appendix följer till stor del en viss kronologisk ordning, dvs. i den 
ordning som samtalet utvecklades. Det är dock inte en ordning jag hela tiden följer 
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Vissa intervjuer är uppdelade i olika teman där ordningen i varje tema är 
kronologisk men intervjun som helhet behöver inte vara kronologiskt återgiven. 
För det första är intervjuerna uppdelade i olika teman och dessutom är det vissa 
teman som dyker upp flera gånger under intervjuerna – ibland initierade av mig15

och ibland av de intervjuade aktörerna16. Med andra ord när hakparenteser 
indikerar att jag redigerat text innebär det inte att den alltid är borta – den kan 
också vara flyttad. I extrakten från Landstingsfullmäktige har jag valt att bryta den 
numeriska ordningen till förmån för när talare är apostroferad. I en debatt bryter 
dialoger och kontroverser på andra ledder än den numeriska ordningen – till 
exempel talare nummer åtta apostroferar talare nummer ett, varför talare nummer 
ett ges möjlighet att svara. Efter detta följer talare nummer nio osv. Jag väljer 
således att följa flödet i konversationer istället för att följa den numerära 
ordningsföljden i protokollen. 

Illustrerade figurer på Kronos väg 
I studien har såväl intermediära aktörer som centrala aktörer intervjuats (se 

appendix 9 för en mer detaljerad lista över aktörer som intervjuats). I figur 15 
nedan illustreras översiktligt på höger sida de aktörer och aktörsnätverk som 
översätter, etiketterar och centrerar intermediärer och olika heterogena material. 
Till vänster återfinns en mängd olika intermediärer som på olika sätt är en del i 
handlingen i den empiriska berättelsen, men som inte är med i själva fallstudien. En 
del av dessa hade varit centrala aktörer om jag gjort urvalet annorlunda, självklart är 
det så (t.ex. andra akutsjukhus). I vissa fall byter centrum och periferi plats i 
berättelsen och då blir således intermediärerna centrala aktörer (som i berättelsen 
då illustreras som sådana till höger i figuren). Således förekommer det att centrala 
aktörer och aktörsnätverk illustreras fastän jag inte intervjuat någon representant 
för denna del. Det här har varit bekymmersamt eftersom jag stått i valet och kvalet 
att utvidga mina intervjuer till andra aktörsnätverk, t.ex. regeringen och statliga 
utredare. Men någonstans är det så att gränser måste sättas. Här uppenbarar sig 
således ännu en paradoxal friktion i samband med att jag sluter till istället för att 
öppna upp. 

                                          
15 En konsekvens av att jag inte hade i förväg bestämd intervjuguide – endast tematiska översikter – och att jag 

försökte vara lyhörd för många riktningar i samtalen, dvs. jag försökte följa de intervjuade aktörernas rytm. Jag 
återkom dock ofta till de teman som jag tyckte var ofullständigt diskuterade. 

16 De styrde också samtalens utformning och de återkom gärna till vissa, för dom, centrala teman under 
intervjuerna – se föregående not. 
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Figur 15. Centrala och perifera (intermediära) aktörer och aktörsnätverk i studien. 

Varje episod i episoderna inleds med samma typ av figur. Figur 15 ingår som en 
del av denna figur (i dess övre del) och tjänar som en illustrativ sammandragning av 
vilka aktörer och intermediärer som är i fokus i episoden. Här följer nu en kort 
beskrivning av vad olika tecken indikerar i de ständigt återkommande figurerna. 

En sol betyder att aktörerna (på ett eller annat sätt) tillåts höra i 
berättelsen
En utåtbuktad symbol representerar att associering sker i nätverk
En inåtbuktad symbol (timglas) representerar centrering av heterogena 
material
Ett streck som löper vertikalt i zick-zack igenom pilar markerar friktion i 
relationer
Pilar utan zick-zackande streck markerar harmoni i relationen 

Figurerna som inleder episoderna innehåller mer än vad som är visualiserat i 
figur 15 ovan. I figur 16 nedan visualiseras hur hela figuren kan tänkas se ut i 
episoderna (närmare bestämt är det här den figur som inleder episod 1). Utöver vad 
som visualiserats i förra figuren (figur 15) tillkommer nu en lista som visar tillflödet 
av rationella tecken i Stockholms läns landsting (nere till vänster) och en lista över
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några sammandragande reflexioner för hur konkurrensens natur, effekter, 
drivkrafter och innehåll översätts i aktörsnätverken (nere till höger). Det finns även 
en svart låda som de rationella tecknen, aktörerna och de sammandragna 
reflexionerna cirkulerar kring och i anslutning till varje tema visualiseras, i pilen från 
aktörerna, vilket specifikt tema som är fokus för episoden. I anslutning till de 
introducerande figurerna, fast utanför den som illustreras just här, visualiseras också 
en rollista över vilka aktörer som intervjuats och visualiserats i Kairos väg 
(appendix 1-8). 

Figur 16: Exempel på typ av information som ges i första figuren i varje episod (specifika 
kommentarer här är i parantes och med understruken kursiv stil). 

Den här figuren kan vara till hjälp för att få en översiktlig uppfattning över vad 
varje episod innehåller och handlar om. Ett förslag och riktning för läsningen kan 
det vara bra att inte enbart titta på figuren i förväg. Även under läsningen kan det 
vara lämpligt att återvända för att underlätta förståelsen av reflexionen. En annan 
förhoppning jag också har med figurerna är att de ska underlätta förståelsen för att 
saker och ting i Stockholms läns landsting till en början är förenklad och relativt 
okomplicerat, sedan ökar komplexiteten för att efter det övergå i fördunkling. Med
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andra ord; Ordningen är sådan att översättningsprocessen så att säga accelererar i 
takt med att episoderna utspelar sig. 

Så, det var det. Nu är Del 1 klar, välkommen att göra ett besök i avhandlingens 
andra del: Förenklingar, komplexitet och fördunklingar i det ekonomiska 
laboratoriet
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Del II – Förenklingar, komplexitet och 
fördunklingar i det ekonomiska laboratoriet 

O the passenger 
He rides and he rides 

He sees things from under glass 
He looks through his window-side 
He sees the things he knows are his 

Iggy Pop 

It’s more to the picture than meets the eye 
Neil Young 

There's too much confusion 
I can't get no relief 

Bob Dylan 

I want to believe in miracles 
But I just believe in numbers 

I need some magic to take me away 
Lou Reed 

Episod 1: Presskonferens och budgetsammanträde i 
Landstingsfullmäktige

Episod 2: Aktiebolagets förtjänster 
Episod 3: S:t Göran Sveriges första privata akutsjukhus 

Episod 4: Huddinge Universitetssjukhus AB 
Episod 5: Den Stora Upphandlingen: En inre marknad med offentlig 

ram
Episod 6: Konkurrens – ekonomiskt moras, eller vältänkt förändring 

av hälso- och sjukvården 
Episod 7: Beställar- och ägarstyrning 
Episod 8: Efterskalv och rundgång 
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Presskonferens och budgetsammanträde i 
Landstingsfullmäktige

Figur 1. Den svarta lådan konkurrens. 
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Översättning av världen där ute här inne 
Den borgerliga majoriteten strävar mot att stänga den svarta lådan gällande 

konkurrensens natur, effekter, drivkrafter och innehåll såväl i presskonferensen 
som i Landstingsfullmäktige (se appendix 1). I partiprogrammen (illustrerade som 
presskonferens) översätts konkurrens till att vara stimulerande för mänsklig 
aktivitet och drivkrafter för mänsklig aktivitet är i grunden formbar, dvs. den går att 
reglera. Den borgerliga majoritetens förenkling av konkurrens gör gällande att där 
marknad och konkurrens är närvarande ökar kvaliteten. Ett mantra som upprepas 
om och om igen är att offentlig administration och byråkrati i sig själv inte 
uppmuntrar till kvalitet, snarare tvärtom. Det krävs också mångfald för att öka 
kvaliteten och översättningen är att konkurrens leder till att mångfalden ökar. I och 
med att mångfald konstrueras ökar medarbetarnas möjlighet till att välja typ av 
arbetsgivare. Effekten blir då att ytterliggare konkurrenstryck konstrueras och att 
arbetsgivarna därför blir mer lyhörda för medarbetarnas krav. Slutligen, när 
konkurrens är norm och inte undantag minskar kostnaderna, dvs. konkurrens 
innebär effektivare användning av resurser i och med att fruktsamma verksamheter 
blommar upp och ofruktsamma verksamheter avvecklas.

Naturligtvis finns det för majoriteten ett ideologiskt egenvärde i att 
landstingsmonopolet bryts och att en mångfald av utförare i konkurrens realiseras. 
Men det är inte den ideologiska drivkraften som är av primärt intresse för stunden, 
istället är det översättningarna av konkurrens och mångfald i sig som står i fokus. 
Översättningar uppträder av konkurrens och mångfald i partiprogrammet och de är 
var för sig och i relation till varandra förenklade. Med andra ord börjar det 
uppträda flera förenklingar samtidigt. Det är något som i den teoretiska 
referensramen utmejslats som grogrund för komplexitet. Den borgerliga 
majoriteten associerar sig i sitt partiprogram med andra aktörer i aktörsnätverket, 
såsom patienter, medarbetare i vården och konkurrerande partier. När den 
borgerliga majoriteten adresserar patienter och medarbetare associerar de 
förbättringar för dessa aktörsnätverk med effekter av konkurrensutsättning, 
självklart är det så (såsom bättre arbetsvillkor, mer utförare att välja mellan). I text 
som riktar sig till konkurrerande partier framgår det tydligt att den borgerliga 
majoriteten associerar sig med hela det socialdemokratiska aktörsnätverket för att 
enrollera den lokala närvarande oppositionen. En retorisk etikettering som jag 
uttrycker på följande sätt: Vår ambition är egentligen i linje med er, varför avviker ni då från 
er egen politiska organisation?

Vad som händer i den borgerliga majoritetens översättningar är att 
socialdemokratin liknas vid en homogen aktör som i stora drag har samma 
översättning av den stora diskursen ekonomisering som den borgerliga majoriteten. 
Citat av socialdemokratisk politik (budgetproposition) och ideologi (en 
socialdemokratiskt förankrad tidning) i den politiska plattformen 
”Konkurrensprogrammet” avser att förstärka majoritetens översättning. Om någon 
översättande läsare och potentiell kritiker fortfarande tvivlar på den borgerliga
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majoritetens översättning, om vad som måste åtgärdas och förnyas i hälso- och 
sjukvården, är det bara att läsa vad olika experter och grupperingar av experter har 
att säga om saken. Stora ekonomer och statliga utredningar citeras i 
”Konkurrensprogrammet”, dvs. den långa diskursen ekonomisk teori och 
ekonomer är också närvarande. Vad som därmed framgår är att trots att 
”Konkurrensprogrammet” är äldre än ”Med fokus på vården” är det aktuellt i allra 
högsta grad eftersom det utgör ett fundament för och re-presenteras i det senare 
politiska programmet. 

Nu över till debatten om delårsbudgeten i Landstingsfullmäktige. 
Fullmäktigesalen är en plats för offentliga språkspel där aktörer genom ord, i bilder 
och i dialoger försöka associera och enrollera varandra. Fullmäktigesalen är med 
andra ord en plats där initiativ tas för att översätta och etikettera problem och 
lösningar. Fullmäktigesalen är inte en plats där politiker enbart associerar sig med 
och enrollerar varandra utan där måste även det egna aktörsnätverket mobiliseras – 
det egna partiet och partiöverskridande samarbetspartners. Ordväxlingarna och 
diskussionerna i fullmäktige kantas också av åhörare; radiolyssnare, tv-tittare och 
närvarande vid själva mötet (medborgare, media, den offentligt anställda i vården, 
representanter för privata eller förvaltningsdrivna sjukhusbolag med flera). På ett 
mer övergripande plan pratar talar den tillträdande borgerliga majoriteten genom 
och för den allmänne medborgaren för att på så vis tysta och enrollera denne; den 
allmänne medborgaren har i och med demokratiskt förankrade valresultatet givit 
sitt samtycke för majoritetens satsning och därmed på konkurrens.

En annan viktig grupp i aktörsnätverket är landstingets personal och i 
Landstingsfullmäktige associerar sig den borgerliga majoriteten med personalen på 
samma sätt som med socialdemokraterna i den politiska plattformen (Med fokus på 
vården). Stora homogena aktörer citeras – i meningen att fackförbunden företräder 
en stor andel av personalen i Stockholms läns landsting (såsom TCO och 
Vårdförbundet) – och Vårdförbundet i det här specifika fallet översätts till att vara 
den aktiva delen av aktörsnätverket; de skickar brev där de skriver att de vill starta 
eget och vara med och utveckla konkurrensutsättningen. Konkurrensutsättning 
främjar arbetstagarnas yrkesinnehåll, kompetens och lönebildning och är ett sätt att 
förbättra jämställdheten. Den borgerliga majoritetens retoriska översättning är att 
den allmänna folkviljan och den egna personalen driver utvecklingen. Politikerna i 
majoriteten framhåller därmed sig själva som passiva i meningen att de utför sitt 
uppdrag utifrån givna mandat. Ett försök att enrollera delar av aktörsnätverket, dvs. 
att tysta dem i vars namn vi pratar.

Majoriteten griper således tag i och översätter olika cirkulerande heterogena 
material såsom rationella tecken, ekonomisk teori, ekonomiseringen och andra 
aktörsverk (direkt oppositionella som socialdemokratin men även andra 
aktörsnätverk såsom skattebetalare, patienter och anställda). Men andra 
cirkulerande heterogena material fångas och centreras också i majoritetens svarta
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låda och obligatoriska passage om konkurrens. I den övergripande översättningen 
för hur hälso- och sjukvården måste förändras centreras och översätts den långa 
diskursen demokrati som förenlig med marknad, konkurrens och mångfald 
(medborgarna har i och med valutgången givit mandat för en borgerlig politik…). 
Nu är det dags att re-presentera oppositionens obligatoriska passage. Oppositionen 
griper tag i demokrati och ekonomisering och oppositionens översättning i 
debatten är att konkurrens är ett direkt hot mot demokratin. På så sätt försöker 
oppositionen att stänga demokratins svarta låda och öppna den svarta lådan av 
konkurrens. Oppositionens retoriska upplägg i fullmäktigesalen är att enrollera den 
breda allmänheten – folkviljan. Folkviljan översätts här till värnandet om jämlikhet 
(lika vård för alla) och demokratiskt inflytande genom politisk representation. 
Oppositionen översätter att i och med den borgerliga majoritetens översättning av 
konkurrens hotas jämlikhet och demokrati så som vi känner den i hälso- och 
sjukvården. Detta är en oroande utveckling där ingen vet vad de borgerliga 
initiativen under den stundande mandatperioden kommer att innebära för 
demokratin. En part i oppositionens koalition, miljöpartiet, översätter dock 
konkurrens som något som är möjligt, och bra, förutsatt att den tämjs genom 
reglering. På så vis uppstår friktion också mellan miljöpartiet och övriga partier. 
Friktion uppstår mellan miljöpartiet och övriga delar av den politiska alliansen 
(socialdemokraterna och vänstern) eftersom de öppnar upp för konkurrens. En 
friktion som bottnar i att miljöpartiet till viss del tangerar den borgerliga 
majoritetens översättning av konkurrens. Däremot uppstår friktion mellan 
miljöpartiet och borgerligheten eftersom miljöpartiet översätter majoritetens 
version som allt för långtgående och som utgår från felaktiga metoder (som på sin 
höjd leder till enstaka engångsvinster och som inte är en långsiktig framkomlig 
strategi).

Förenklingar uppstår i talet – liksom i de skriftliga politiska plattformerna – fast 
nu som del av dialoger i Landstingsfullmäktige. Den förenklade effekten av 
konkurrens är att homo oeconomicus närvaro kommer att vara starkare än 
någonsin i hälso- och sjukvården. Det är en utbredd översättning som finns hos alla 
partier. Däremot är de förenklade översättningarna av vilka effekter homo 
oeconomicus inträde har för hälso- och sjukvården dualistiska. Effekten av homo 
oeconomicus i konkurrens ger enligt den borgerliga majoriteten möjlighet till; ökad 
effektivitet (personal får mer tid över till patienter, eliminering av köer, utveckling 
och förnyelse i alla delar av organisationen och av den övergripande organiseringen 
av organisationen); decentralisering; möjlighet att göra vinst i vården; en ökad 
valfrihet för patienter och, slutligen, extra tillförsel av resurser till vården. 
Oppositionens översättning är att homo oeconomicus i konkurrens visserligen på 
kort sikt kan ge vissa engångseffekter, men att det på lång sikt riskerar att leda till, 
ojämlikhet; orättvisa; opportunism; mindre demokratiskt inflytande; ökade avgifter; 
besparingar och underfinansiering av verksamheten.
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Debatterna om delårsbokslutet i fullmäktigesalen är ideologiskt retoriska och det 
hör väl till sakens natur. Landstingsfullmäktige är en arena där ideologiskt 
förenklade ståndpunkter förs fram i syfte att försöka nå ut till så många potentiella 
översättare som möjligt. Ett exempel är när majoriteten förenklat uttrycker att alla 
som är mot konkurrens är bakåtsträvare och för centralplanering samt att politiska 
organisationer i grund och botten alltid är stora och ineffektiva. Eller som när 
oppositionen förenklat uttrycker att konkurrensutsättning per definition leder till 
privatisering och att det därmed uppstår kapitalistiska vinster som sker på någon 
annans, svagare medborgares, bekostnad. Men en analys som i huvudsak 
koncentreras mot politiska diskurser riskerar att leda fel. Det är bara en del av 
språkspelens potential och metodik. Språkspelen – harmoniska såväl som 
konflikterande – gör anspråk på att ta med verkligheten ”därute” och representera 
den ”här inne” genom olika slag av faktaanspråk. Till sin hjälp griper aktörerna tag i 
de cirkulerande heterogena materialen rationella tecken, ekonomisering, ekonomisk 
teori och aktörer. 

Ett framträdande rationellt tecken som cirkulerar är det självständiga och 
fristående företaget som av majoriteten översätts och etiketteras som en 
förutsättning för att förändra hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. 
Den associationsform som framträder i översättningarna är aktiebolaget. Som ett 
led i bevisföringen för detta argument förs bolagiseringen av S:t Göran fram. Det är 
ett exempel som hörs otaliga gånger i debatten under årens lopp (som jag 
återkommer till i en senare episod där S:t Görans privatisering är föremål för 
reflexion). Översättningen som ljuder är att om den borgerliga majoritetens 
huvudsakliga vallöfte ska infrias, ökad mångfald och valfrihet för patienten, 
förutsätter det självständiga utförare med ekonomiskt rationellt beslutsfattande och 
(viss) variation i ägarledet. Patienterna undgår inte heller att översättas och tystas av 
den borgerliga majoriteten i Landstingsfullmäktige då de också associeras till valet 
och dess utgång; patienter har röstat ja till just konkurrens och mångfald genom att 
rösta för mindre vårdköer (som är associerat med konkurrensutsättning).  Patienter 
kräver därför ökad valfrihet och rätten att själv kunna fatta beslut. Därmed sluts 
majoritetens översättning; patientens fria val gör det nödvändigt med en mångfald 
av utförare och en mångfald av utförare kräver i sin tur patienter som vill och kan 
göra egna val. Cirkulation och rundgång ljuder därmed i den borgerliga majoritetens 
översättning. En fundamental ingrediens i ekonomisk neoklassisk pristeori 
förenklas därmed; utbud och efterfrågan. Översättningen om mångfald på 
utbudssidan (som utvecklar varandra) och efterfrågesidan (den väl informerade och 
kunniga konsumenten som är i stånd att göra rationella val) för att uppnå ”neutral” 
konkurrens och ökad ekonomisk effektivitet ljuder (som den borgerliga majoriteten 
uttrycker det i skrift). 

I Landstingsfullmäktige sker också det att den borgerliga majoriteten preciserar 
och sluter översättningarna om konkurrens numeriskt. Tidigare historiska, samtida 
och förväntade effekter av homo oeconomicus i konkurrens numreras och
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kvantifieras av majoriteten. Majoriteten specificerar numeriskt, i den budget som 
utgör underlag och utgångspunkt för diskussionerna i Landstingsfullmäktige, att 
första årets vinst av konkurrensutsättning kommer att bli 500 miljoner, andra året 
750 miljoner och tredje året en miljard. Vidare översätts och kvantifieras tidigare 
majoriteters prestation – till exempel att antalet patienter i vårdköer var 30000 vid 
majoritetsskiftet 1991 och att denna kö var borta 1994. Efter fyra års styre av en 
socialdemokratisk ledd majoritet (1994-1998) har köerna återigen ökat. De politiskt 
skapade köerna uppgår vid tillträdet för den borgerliga majoriteten till 20000 
patienter, men köerna kommer att försvinna i och med konkurrensens inträde. 
Historien visar att köerna försvunnit under borgerliga mandatperioder. Andra 
tidigare erfarenheter av borgerligt styre visar att hälso- och sjukvården utvecklas vid 
borgerliga initiativ; konkurrens och mångfald var till exempel räddningen för 
Stockholms läns landsting under de svåra åren i början på 90-talet. Förnyelsearbetet 
som borgarna lett och värnar om, som också i viss mån utvecklats i 
socialdemokratisk regi, har ökat effektiviteten avsevärt i Stockholms läns landsting 
de senaste tio åren och uppges ha sparat hundratals miljoner, ja rentav miljarder av 
skattebetalarnas pengar.

Oppositionen försöker öppna upp majoritetens numeriska svarta låda och föra 
fram en annan översättning av den borgerliga numeriska precisionen. De 
preciserade intäkterna i budgeten är ren spekulation eftersom underlag för 
beräkningarna saknas. Sedan är det inte intäkter och vinster det är frågan om, 
tvärtom det är dolda besparingar, vilket i kombination med skattesänkningar leder 
till en underfinansiering av Stockholms läns landsting. De reformer – beställar- och 
utförarmodellen bland annat – som genomfördes av den borgerliga majoriteten 
mellan 1991-1994 översätts som oansvariga då de resulterade i att den efterföljande 
socialdemokratiskt ledda majoriteten var tvungen att ägna sig åt att sanera 
ekonomin under de fyra nästkommande åren (1994-1998). I den sista 
översättningen kvantifierar och preciserar oppositionen olika perioder i dåtid såväl 
som nutid.

De numeriska förenklingarna som förs fram av de olika politiska 
representanterna är varandras motsatser. Vad som nu framträder i språkspelen i 
Landstingsfullmäktiges budgetsammanträde är att även till synes objektiva 
offentliga siffror i budgeter och resultat och balansräkningar kan centreras och 
översättas och därmed stå till tjänst åt olika aktörsnätverk som deltar i språkspelen. 
När aktörerna centrerar och förenklar världen där ute här inne är således en central 
följeslagare det numeriskt kvantitativa språket. Tilltron till att förpacka världen där 
ute i siffror för att kunna kommunicera dessa här inne är stark – vart och ett av de 
lager av översättningar som pendlat mellan då, nu och sedan kantas av numeriska 
kvantitativt (mer eller mindre, ofta mer) precisa beräkningar om ”saker och tings 
tillstånd”. Men i och med att världen numreras och kvantifieras rubbas den till 
synes robusta numreringen och kvantifieringen av denna värld i sig själv. Till synes 
robusta siffror uppträder också i multipla översättningar. Vilket numeriskt
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faktaanspråk kring då, nu och sedan är egentligen det rätta frågar nog sig andra 
översättare i andra cirkulerande aktörsnätverk! 

Så här långt kommen i analysen har nu några fundamentala utgångspunkter och 
förutsättningar för den neoklassiska marknaden börjat ta lokal form i och med att 
den osynliga handen manifesteras i aktiebolaget, i utbud och efterfrågan och i den 
rationelle patienten och beslutsfattaren. De re-presentationer av den neoklassiska 
marknaden som tagit form översätts av alla politikerna, oavsett partipolitisk 
tillhörighet, som en förutsättning för att skapa utrymme för ekonomisk rationalitet i 
hälso- och sjukvården. Översättningarna gör därmed anspråk på att ta med sig 
konkurrensens natur, innehåll och drivkrafter in till hälso- och sjukvården i 
Stockholms läns landsting. Vad som är särskilt betydelsefullt nu är att de politiska 
översättningarna glider isär först när det gäller effekterna av homo oeconomicus 
inträde. De förenklade översättningarna gör därför också anspråk på att förenkla 
mänskliga föreställningar och drivkrafter; den mänskliga personligheten med 
namnet homo oeconomicus tar över föreställningar och ageranden bara 
förutsättningarna är dom ”rätta”. Homo oeconomicus, så central i pristeorin, börjar 
nu bli en mänsklig abstrakt förebild (ett symboliskt rationellt tecken) som väntar på 
att ta fysisk form. 

Hittills har de reflexiva tankarna kretsat kring förenkling och centrering av olika 
heterogent cirkulerande material där aktörerna formar och omformar heterogena 
material för att föra in världen där ute hit in (i politiska plattformar och till 
Landstingsfullmäktige). Det finns dock mer att förtälja då komplexitet och en 
speciell typ av dynamik har börjat uppträda. Fast inte som följd av att det uppstår 
friktion mellan olika (multipla) förenklingar av något i singular; ett aktörsnätverk 
(politiskt) i en viss tid (1998) i ett visst organisatoriskt rum (Landstingsfullmäktige) 
utifrån en handling (budget) och ett problem och ett svar. Det är inte en tillräcklig 
grogrund för att odla komplexitet. Visst är det så att tillvaron blir komplicerad givet 
att ett aktörsnätverks översättningar kommer i konflikt med sig själva över tid. 
Sådan singularisk komplexitet kan i värsta fall omkullkasta all trovärdighet och ge 
upphov till att makten åter rör sig och nya maktcentra uppstår, men detta är en 
sällsynt företeelse och därför ingen egentlig kraft i den ständigt cirkulerande 
maktens process. Det beror på att processen är sluten (en part). Slutna processer 
fångar och illustrerar inte den dynamiska kampen för att översätta och etikettera 
”världen”. Epokerna med jämvikt och envälde är förhållandevis kortvariga, de 
dynamiska processerna fortgår ständigt och så även i den mer lokalt förankrade 
reflexionen av Stockholms läns landsting (där makten skiftat varje val sedan 1982). 
På så sätt kan den cirkulerande maktens process jag avser att specifikt reflektera 
kring liknas vid Schumpeters (1950) skapande förstörelseprocess, i det att analysen 
tar utgångspunkt från att tiden vid ojämvikt dominerar över tiden av jämvikt. Ifall 
processer är i förgrund för den samhälleliga analysen ger detta för handen att det är 
tiden före och efter jämvikt som är intressant och inte den korta tid där processerna 
står stilla (jämvikt i ekonomin och maktens envälde). 
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Andra krafter måste till utöver friktion mellan olika (multipla) förenklingar av 
något i singular för att konstruera komplexitet. För det första måste multipla 
förenklingar av något singulariskt följas av multipla associationer i tid (interferenser 
och referenspunkter vid olika tidpunkter) och olika förenklingar om det förflutna 
(då), det nutida (nu) och det framtida (sedan) möts. För det andra krävs det att 
multipla översättare är närvarande, dvs. flera singulariska utsagor lanseras av olika 
aktörer i olika aktörsnätverk. Med andra ord att olika organisatoriska gränssnitt 
deltar i språkspelen. Figur 2 nedan är en kombination av de olika illustrationerna av 
cirkulerande material (figur 14 och 15 i kapitel 6 – heterogena cirkulerande material 
respektive multipla samtidiga öppenheter som slutenheter). Varje möte, varje 
friktion mellan multipla förenklingar med multipla referenspunkter är i sig ett möte 
där aktörer i aktörsnätverk griper tag i och modellerar heterogena material för att 
etikettera och översätta sitt timglas; konstruera sin värld. Avsikten med figuren är 
att illustrera att aktörer i olika aktörsnätverk försöker konstruera sina egna världar – 
centrum i timglaset (fast nu ligger timglaset ned) – och den friktion som uppstår 
mellan de multipla översättningarna och referenspunkterna (där varje förenkling för 
sig står i singular). I den friktion som uppstår, kampen om vem som ska skapa Det 
Stora Timglaset, ryms således grogrunden för komplexitet (i figuren är 
förutsättningarna för komplexitet illustrerat på så vis att olika singulariska 
förenklingar [x + y = 42] som i sin tur innehåller då, nu och sedan [då (42) + nu 
(42) + sedan (42) = nuet (42)] centreras i samma timglas).

Figur 2. Förenklade och singulariska översättningar ljuder samtidig. 

Några exempel från episoden kan underlätta förståelsen av vad jag specifikt avser 
med denna grogrund. I berättelsen florerar multipla förenklade översättningar om 
resultatet efter den borgerliga mandatperioden 1991-1994. Likaså florerar multipla 
förenklade översättningar om vad den efterföljande socialdemokratiska perioden 
(1994-1998) utmynnade i. Men hur den ”multipla” borgerliga valperioden (1991-
1994) påverkade socialdemokraternas strategier för efterföljande period är också 
föremål för olika multipla översättningar. För att inte tala om hur detta påverkar 
den borgerliga strategin inför och efter valet 1998 och oppositionens strategiska
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inriktning för sitt motstånd. Och vilken riktning kommer budgeten att ta nu utifrån 
de olika multipla då och nu som cirkulerar (i meningen vilka strategier kommer 
opposition och majoritet nu att utforma och hur påverkar det i sin tur då och nu)? 

Exemplet och episoden slutar här, men översättningsprocessen som sådan, i tid 
och rum, stannar inte här – aldrig. Men än så länge är tillvaron ganska enkel för 
aktörerna i de olika aktörsnätverken (med undantag för oppositionen som just 
förlorat i valet, fast det är i sig ingen extraordinär händelse att majoriteten skiftar 
vid varje val i Stockholm läns landsting). De potentiella översättarna där ute – nästa 
sedimenterande lager i översättningsprocessen – väntar spänt på vad politikerna ska 
iscensätta i Stockholms läns landsting (dessa översättare är illustrerade på vänster 
sida om timglaset i figur 2 ovan) och taktpinnen för att initiera förändringar finns 
än så länge hos den borgerliga majoriteten. Med andra ord så har komplexiteten 
ännu inte tagit sitt grepp om Stockholms läns landsting. Det jag vill föra fram som 
principiellt viktigt är att för att förstå nuet (majoritetens och oppositionens 
översättningar i berättelsen) måste dessa ses som multipla förenklingar som står i 
relation till varandra i olika tid och rum (då, nu och sedan). Eller uttryckt så här: De 
multipla förenklingarna (vid vart och ett av ovan nämnda exempel), med multipla 
referenspunkter (interferenser i tid och rum) skapar i sin tur multipla översättningar 
av nuet, dvs. då flera olika nu uppträder och cirkulerar i Stockholms läns landsting. 
Fast än så länge har jag ingen möjlighet att fånga och illustrera komplexitet för 
frågan om hur dessa multipla multipelheter som cirkulerar i singular – med kort 
omloppsbana i Landstingsfullmäktige – måste sättas samman med frågan om hur 
de politiska språkspelen översätts av andra översättare (jag kommer i episoderna att 
förflytta mig mellan den vänstra och högra sidan i figuren).  

Den frågan som nu blir möjlig att formulera lyder: Hur förenklar och översätter 
andra aktörer i det ekonomiska laboratoriet de multipla översättningarna av då, nu 
och sedan i texter (de politiska plattformarna) och i tal (Landstingsfullmäktige)? För 
såväl politiska plattformar och diskussioner och beslut i Landstingsfullmäktige 
översätts av andra aktörer, tro inget annat! I figur 2 ovan innebär det (som sagt) att 
ta steget från den högra sidan om timglaset till den vänstra för där kommer 
översättningarna att ljuda allt starkare i och med att centreringen tilltar. När jag i 
senare episoder öppnar upp den vänstra sidan, där många olika översättningar 
cirkulerar, är det med avsikten att öppna upp för hur förenklingarna skapar mer 
och mer komplexitet som sedan övergår till ”ren” fördunkling. För att summera 
reflexionen kring den svarta lådan konkurrens utmynnar den i fyra för reflexionen 
centrala beståndsdelar; plats, makt, tid och faktaanspråk. 

Situerade platser: I den här episoden är Landstingsfullmäktige en situerad central 
plats för konstruktionen av marknadsplatsen. Vad jag skulle vilja kalla en symbolisk 
agora1. En plats där aktörer i aktörsnätverk försöker översätta och etikettera Det
                                          

1 Agora definieras av Oxford English Dictionary som ”An assembly; hence, the place of assembly, esp. the 
market-place.” 
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Stora Timglaset genom att centrera världen där ute här inne. Till sin hjälp har 
aktörerna olika långa diskurser (ekonomisering, ekonomisk teori, rationella tecken 
och aktörer) som dessa griper tag i och formar för att manifestera sin version och 
unika sammansättning av de heterogena materialen. 

Cirkulerande makt: På denna plats associerar och enrollerar aktörerna såväl 
varandra som andra aktörsnätverk i dialogerna. Arenan rubbar balansen i 
språkspelen där såväl destruktiva som konstruktiva hegemonier cirkulerar mellan 
olika individer, grupper och delar av samhället och som utvecklar den diskursiva 
praktiken. Utgångspunkten är att diskurser manifesteras i språkspel som måste 
betraktas i förhållande till andra diskursiva uttalanden. De utgör nätverk av 
diskursiva formationer som gör anspråk på att centrera och översätta vad som ska 
cirkulera och hur det ska cirkulera. 

Kronos och Kairos: Språkspelen gör anspråk på att centrera och översätta den 
kronologiska tiden – då, nu och sedan. I senare episoder kommer multipla 
diskursiva formationer uppträda samtidigt och då konstrueras och konstitueras 
”multipla nu” i översättningsprocessen. En fördunklad tid där Kairos regerar över 
Kronos; ur led är den epistemologiskt kronologiska tiden! 

Olika faktaanspråk (främst numeriska fakta): Dessa faktaanspråk preciserar och 
kvantifierar heterogena material (oavsett kronologisk riktning – då, nu och sedan) i 
termer som uttrycks logiskt, aritmetiskt, statistiskt eller genom andra matematiska 
operationer och symboliska uttryck och relationer. 

Avslutningsvis, dessa fyra centrala beståndsdelar konstituerar och karakteriserar 
också lejonparten av episoderna som berättelsen består av. Dock förekommer inte 
alla fyra i alla episoder och i några få fall adresseras inte någon av dessa fyra 
beståndsdelar för att episoden i sig tjänar som länk mellan olika avsnitt och/eller att 
någon annan central del är föremål för illustration (t.ex. avsnitt två som har som 
syfte att illustrera tillflödet av rationella tecken). 
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Aktiebolagets förtjänster 

Figur 3. Den svarta lådan aktiebolag. 
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Tillbakablick 1991-1999: S:t Göran blir aktiebolag och förebild 
Efter valet 1991 stod det klart att Stockholms läns landsting än en gång bytt 

majoritet. Den borgerliga majoriteten bestod av centern, kristdemokraterna, 
moderaterna och folkpartiet och en politisk plattform introducerades –
Konkurrensprogrammet. I denna plattform presenterades konkurrens som en 
absolut nödvändighet för att kunna förändra hälso- och sjukvården i Stockholms 
läns landsting. Konkurrens genom alternativ produktion hade ett överordnat mål 
och det var att uppnå högre effektivitet inom hälso- och sjukvården. Alla 
akutsjukhus var vid denna tid i offentlig regi. En vision som den borgerliga 
majoriteten hade var att introducera konkurrens och mångfald även för denna del 
av sjukvården. I Stockholms län fanns det tio akutsjukhus och en bred politisk 
samsyn rådde om att det föreföll vara några för många. En tanke uppstod därför 
hos den borgerliga majoriteten om att försöka sälja ut något eller några av 
Stockholms tio akutsjukhus. Två akutsjukhus framstod som möjliga föremål för 
förändringen – S:t Göran och Sabbatsberg. Sabbatsberg, som var mindre och äldre 
än S:t Göran, var tänkt att transformeras om till ett personalägt kooperativ, medan 
det mer moderna S:t Göran skulle säljas ut för att drivas och ägas av en privat 
aktör. Ingen av dessa föreslagna lösningar skulle komma att realiseras, åtminstone 
inte under den här mandatperioden.

Det fanns potentiella köpare till S:t Göran, både nationella och internationella, 
men en del av dem ansågs av den borgerliga majoriteten och de inblandade 
tjänstemännen som oseriösa och de som ansågs vara mer seriösa ville ha vissa 
garantier (t.ex. för viss lägsta produktionsnivå). Det hela drog ut på tiden och det 
stundande valet närmade sig alltmer (hösten 1994). Tiden började bli knapp. 
Lösningen blev att S:t Göran transformerades om till ett landstingsägt aktiebolag 
och beslutet låg, enligt de borgerliga politiker som var med redan vid den tiden1,
helt i linje med personalens vilja. I Landstingsfullmäktige reserverade sig 
vänsterpartiet mot beslutet att bolagisera S:t Göran medan socialdemokraterna 
beslutade sig för att rösta ja. Motivet, narrativt återberättat av aktörer som inte var 
med vid den tiden, var att partiet ansåg att om de var delaktiga i beslutet kanske 
majoritetens privatiseringsvilja kunde dämpas. Socialdemokraterna motsätter sig 
den borgerliga majoritetens historiebeskrivning om att personalen på S:t Göran var 
med på att bli ett landstingsägt bolag (såväl i de narrativa intervjuerna som i t.ex. 
Landstingsfullmäktige). Det hade visserligen genomförts en enkätundersökning 
som visade att en majoritet av personalen var positivt inställda inför en bolagisering 
av S:t Göran. Problemet, enligt socialdemokraterna och fackförbunden på S:t 
Göran2, var att vissa frågor i undersökningen var formulerade på ett sådant sätt att 
konsekvensen av ett nekande svar kunde motivera uppsägning. Vid tidpunkten för 
bolagiseringen och enkätundersökningen bland personalen var arbetsmarknaden 
svår för stora delar av hälso- och sjukvårdspersonalen vilket, enligt

                                          
1 Och som är intervjuade 
2 Kommunal och SKTF. De intervjuade fackrepresentanterna är dock inte med i narrativen (appendix). 
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socialdemokraterna, naturligtvis innebar att personalen på S:t Göran enbart kunde 
svara ja på frågan om de kunde tänka sig att jobba i ett aktiebolag. 

Samtidigt som S:t Görans bolagiseringsprocess pågick debatterades Sabbatsbergs 
vara eller inte vara som akutsjukhus. Denna debatt fördes redan före och under 
valet 1991, men intensifierades under mandatperioden (1991-1994). Den borgerliga 
majoriteten hade före valet 1991 tagit ställning för akutsjukhusets överlevnad. En 
borgerlig politiker hade till och med givit personalen en nyckel till akutsjukhusets 
byggnad för att manifestera att personalen, givet att borgerligheten vann valet, 
skulle få överta driften av akutsjukhuset. Trots politikernas uppmuntran och stöd 
gick planerna om intet. Såväl personalen som de borgerliga politikerna insåg att 
bristande ekonomiska resurser omöjliggjorde tanken om ett personalkooperativ. 
Paradoxalt nog blev det Sabbatsberg och inte S:t Göran som således till ett privat 
företag. Den första januari 1994 blev akutsjukhuset S:t Göran ett landstingsägt 
aktiebolag medan Sabbatsberg transformerades om till ett närsjukhus med privata 
ägare. Efter detta fortsatte dock ansträngningarna för att sälja S:t Göran, men den 
borgerliga koalitionen förlorade valet 1994 vilket satte ett tillfälligt stopp för 
utförsäljningsprocessen.

Socialdemokraterna tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet återtog 
makten vid valet 1994. Den politiska plattformen (Utvecklingsplanen) 
presenterades för den kommande perioden och i den betonades i huvudsak 
behovet av att förändra hälso- och sjukvårdens struktur. Husläkarreformen som 
den förra majoriteten införde lades ned och nedläggningen av akutsjukhus som 
påbörjades under perioden 1991-1994 fortsatte. Akutsjukhusen Nacka och 
Löwenströmska lades ned och akutsjukvården flyttades från den första till 
Södersjukhuset och från den senare till Karolinska Sjukhuset. Det har dock inte 
varit en total nedläggning av all hälso- och sjukvård på Nacka och Löwenströmska. 
Idag finns det en blandning av privatägda och landstingsägda verksamheter och 
Nacka och Löwenströmska kan idag liknas vid närsjukhus, dvs. 
sjukvårdsproduktion exklusive akut sjukvård3. Den vänsterledda majoriteten ville 
under mandatperioden 1994-1998 återföra S:t Göran AB till förvaltningsformen. S:t 
Göran ”erbjöds” att bli avbolagiserat, men kraftigt motstånd från personalen och 
fackföreningarna satte stopp för detta. Därmed befästes S:t Görans position som 
landstingsägt aktiebolag. Inte alla socialdemokrater skulle hålla med om denna 
historiebeskrivning. Däremot har ledning och fackförbunden på S:t Göran den 
uppfattningen och naturligtvis delar de borgerliga partierna denna 
historiebeskrivning.

S:t Görans rykte om att vara ett effektivt akutsjukhus fanns redan före bildandet 
av aktiebolaget, men det ryktet har under åren förstärkts och i sak så är alla politiker

                                          
3 Huruvida Löwenströmska sjukhuset verkligen lagts ned har debatterats flitigt och stundtals har den varit 

infekterad. Debatten om huruvida socialdemokraterna hade stängt och tömt Löwenströmska sjukhuset eller inte 
fortgick till så sent som 2002 i Landstingsfullmäktige. 
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överens, nu som då och oavsett parti, om att S:t Göran är ett effektivt akutsjukhus 
– ett av Sveriges effektivaste. Men förklaringen till denna effektivitet varierar. Den 
förklaring som de flesta parter bejakar, och som socialdemokraterna och vänstern 
särskilt vill påtala, är att Sabbatsbergs resurser (personal och utrustning) och 
patienter införlivades i S:t Göran vid bolagiseringen. Beräkningar som figurerar i 
narrativen varierar men ledningen på S:t Göran hävdar att de lyckades öka 
produktionen med 40 procent fast ökningen av personal endast var fyra procent. 
Det råder däremot skilda uppfattningar om sambandet mellan S:t Görans 
effektivitet och bolagiseringen. Socialdemokraterna och vänstern hävdar att samma 
effektivitet är möjlig att uppnå inom förvaltningens ramar och att S:t Göran var ett 
mycket välskött sjukhus redan innan det blev bolagiserat. Den borgerliga 
koalitionen är å andra sidan övertygad om att aktiebolagsformen som sådan har 
givit upphov till effektivitetsförbättringen på S:t Göran. Men i sak påpekar även 
socialdemokraterna att bolagsformen verkar gynnsam för förbättringar. En 
harmonisk och grundläggande översättning som ljuder i narrativen, vänsterpartiet 
exkluderat, är att aktiebolag har stora förtjänster inom hälso- och sjukvården, även 
om aktiebolagsformen inte är en optimal associationsform för akutsjukhus. De 
professionella och tjänstemännen uttrycker en än starkare uppfattning om 
bolagsformens förträfflighet. 

Som avslutning för denna introducerande historiska exposé citerar jag S:t Görans 
första VD och dennes beskrivning om hur det var att leda en förvaltning (som 
sjukvårdsdirektör vid Huddinge Universitetssjukhus) efter att ha varit VD vid S:t 
Göran Sjukhus AB: 

”När jag var VD för S:t Görans sjukhus AB så var det som att köra på en 
motorväg (…) där man kunde köra ganska fort. Det fanns en möjlighet att komma 
fram till målet ganska snabbt. Man kunde köra den ganska avslappnat och rikta 
blicken fram mot horisonten (…). Det var en behaglig tur och man kom fram 
utvilad. (…) Och sedan när jag kom över till förvaltningsdriften så upplevde jag då 
plötsligt att jag hade en massa galna passagerare i bilen som gjorde allt dom kunde för 
att kasta sig över ratt och broms och gaspedal och allting. Och det gjorde att jag fick 
hålla krampaktigt i ratten för att hålla bilen på vägen och inte åka i diket. Det 
gjorde också att jag sänkte farten för att vara säker på att jag inte skulle slå ihjäl 
mig om jag åkte i diket. Och jag stirrade ner i vägbanan framför mig i stället för att 
ha sikten där borta. Och det tycker jag är en ganska bra bild, om än överdriven, om 
skillnaderna mellan i ledarskap i dom två associationsformerna. Men (…) om du 
har en förare i bolagsbilen som ändå inte förmår att lyfta blicken framåt (…) eller 
svänger av, om föraren är galen, då hjälper inte bolagsdrift.” (VD S:t Göran 
Sjukhus AB 1994-1996, intervju 2002)

Aktiebolaget centrerar heterogena material 
I episoden sker ett tillflöde av rationella tecken; homo oeconomicus 

(företagsekonomiskt tänkande i jämförelse med förvaltningstänkande); aktiebolag;
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verkställande direktörer; decentralisering; balansräkning; ekonomiska 
investeringskalkyler; bolagsstyrelse; aktiebolagslagen; beställar- och 
utförarmodellen; prismodeller; ekonomisystem; ekonomistyrning och avkastning 
(vinst). Somliga är mer förenklade än andra, dvs. de har färdats långt i 
aktörsnätverken och är vida utbredda och somliga har just börjat översättas. Några 
rationella tecken som färdats ett tag är beställar- och utförarmodellen och det 
juridiskt och ekonomiskt självständiga aktiebolaget och tecken associerade med 
bolagsformen; verkställande direktörer, bolagsstyrelsen och aktiebolagslagen. Dessa 
rationella tecken översätts och förenklas till att möjliggöra ökad tydlighet och mer 
strikta relationer mellan olika parter, vilket framstår som en absolut nödvändig 
förutsättning för att förbättra relationerna mellan beställare och utförare och ägare. 
Ökad tydlighet betyder i narrativen; ”vem som har rätt att göra vad och när”. Ett 
annat sätt att översätta ökad tydlighet är att det skapas någon form av 
befälsordning, såväl inom det bolagiserade akutsjukhuset som i dess förhållande till 
koncernen (Stockholms läns landsting) och mellan ägare och beställare inom 
koncernen.

Mer specifikt översätts de rationella tecknen som nödvändiga för att främja mer 
ansvarstagande från ledningen i förhållande till sin egen lokala kontext. Därigenom 
underlättas tillhörighet, decentralisering och känsla för det egna bolaget. Den 
avskärmade relationen mellan aktiebolaget och beställarna och ägarna (inom ramen 
för beställar- och utförarmodellen) ska som sagt leda till ökad tydlighet 
(förhandlingar mellan formella parter) men framförallt främja mer ansvarstagande 
och då i synnerhet ekonomiskt ansvarstagande. Särskilt gäller det akutsjukhusens 
men också beställare och ägare. Beställarna ska till exempel sträva efter att placera 
beställningar där det ger ”mest vård för pengarna” och ägarna ska förhindra att de 
bolagiserade sjukhusen inte slentrianmässigt ska be om mer pengar; det måste 
förhandlas. Förhandlingar regleras i och med bolagiseringar av den civilrättsligt 
bindande aktiebolagslagen4 och sker mellan två formella parter (aktiebolaget och 
dess ägare eller aktiebolaget och beställare). Tydliga roller och tydliga juridiska 
gränser innefattar också sanktionsmöjligheter. Till exempel att styrelse och VD 
bland bolagiserade utförare och ägaren5 kan ställas till svars vilket tros leda till ett 
ökat ansvarstagande och en större vilja att hålla upprättade avtal. Friare och 
självständigare akutsjukhus associeras också med ökad dynamik och flexibilitet i 
Stockholms läns landsting och primus motor i översättningen är akutsjukhusen. 
Med andra ord är den förenklade översättningen att det går att konstruera 
entreprenöriellt utrymme för akutsjukhusen. Övergripande är översättningarna 
kring de rationella tecknen harmoniska och så här långt råder någon form av 
övergripande konsensus mellan aktörsnätverken om att tecknen är direkt 
nödvändiga för att utveckla hälso- och sjukvården. En annan harmonisk 
översättning, som hör ihop med självständighet i produktionen, är att

                                          
4 Sjukhus som drivs som aktiebolag, och som inte är privat ägda, lyder både under Kommunallagen som 

Aktiebolagslagen. 
5 Till exempel Landstingshuset AB. 
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politikerna måste sluta att detaljstyra produktionen. Politikernas roll är inte att 
bestämma hur de olika producerande enheterna ska utföra vården, utan den 
politiska rollen översätts som att företräda befolkningens behov och prioritera 
beställningar efter de uttrycka (och analyserade) behoven. 

Aktiebolagets ställning som rationellt tecken verkar ha stärkts under tiden 1994 
till 2000. Borgerligheten är nu än mer övertygad om att aktiebolaget är en bättre 
associationsform än den traditionella förvaltningsstyrningen som enbart lyder under 
Kommunallagen. Socialdemokraternas översättning handlar om att driva 
förvaltningssjukhusen under bolagsliknande former för att på det sättet dra nytta av 
vissa av aktiebolagets förenklade fördelar, såsom tydlighet, decentralisering, närhet 
till beslutsfattarna och ekonomiskt ansvar. I dessa förvaltningssjukhus, med 
bolagsliknande villkor, kan socialdemokraterna tänka sig att låta privata aktörer 
samverka inne i det offentliga akutsjukhuset. Dock vill socialdemokratin, såväl som 
vänstern, avvakta vidare bolagiseringar för att kunna utvärdera vad som hänt i de 
befintliga bolagen; S:t Göran (1994-1999) och från och med april 2000, Huddinge 
Universitetssjukhus och Danderyd. Socialdemokraterna och vänsterpartiets 
översättning av aktiebolag i hälso- och sjukvården är inte solid, de tvekar inför 
aktiebolagets eventuella effekter på akutsjukvården. Översättningen att bolagisering 
ökar risken för privatisering gör att partierna inte helt låter sig enrolleras in i 
aktiebolagets svarta låda. Den svarta lådan aktiebolaget – och den förenklade 
dualismen bra/dålig – läcker således fortfarande.  

En tjänsteman översätter att det ekonomiskt rationella företagsekonomiska 
tänkandet i hälso- och sjukvården visserligen har gjort inträde i Stockholms läns 
landsting men att det är långtifrån tillräckligt. Förutsättningarna, fortsätter 
tjänstemannen, börjar dock bli bättre i och med att fler och fler rationella tecken 
gör entré, fast de rationella tecknen måste översättas och förenklas ytterliggare i 
praktiken innan homo oeconomicus kan anta fysisk form6. Några särskilt 
framträdande sådana rationella tecken i narrativen är ekonomisystem, pris och 
vinst. De befintliga ekonomisystemen duger inte i en beställar- och utförarmodell 
med ekonomisk rationalitet och konkurrens då de inte kan spåra intäkter och 
kostnader på ett tillräckligt bra sätt. Givet detta har inte beslutsfattare möjlighet att 
agera ekonomiskt rationellt – exemplen investeringar och magnetröntgenkameror 
illustrerar detta7. Under denna tid var utvecklingen av ekonomisystem, för att 
kunna bedriva sund företagsekonomisk ekonomistyrning, livlig såväl i de 
bolagiserade akutsjukhusen (investeringskalkyler) som i själva koncernen (t.ex. 
utvecklandet av prismodeller). Ägarna preciserar numeriskt avkastningskrav på de 
bolagiserade akutsjukhusen (tio procent). Således översätts och förenklas vinsten, 
själva fundamentet för företagande i neoklassisk pristeori, och det med vinst tätt 
associerade rationella tecknet pris. Fast än så länge är översättningen av priset inte

                                          
6 Vad som nu börjar framgå är att aktörernas narrativa berättelser längs Kronos väg re-presenteras genom 

relevanta begrepp för översättningsprocessen. 
7 Andra översättningar av exemplet med magnetröntgenkameror kommer – se episod 5 och tillhörande appendix. 
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så starkt närvarande i Stockholms läns landsting. I senare episoder (och tillhörande 
narrativ i appendix) kommer priset att träda in i handlingen och ljuda riktigt högt i 
och med att möjligheterna till att sätta priser faktiskt realiseras. 

I berättelsen, så här långt, efter två episoder, framstår decentralisering och 
konkurrens som två centrala teman i Stockholms läns landsting. Tätt associerat 
med konkurrens och decentralisering är beställar- och utförarmodellen och 
autonoma enheter. Översättningen om att beställar- och utförarmodellen och 
decentralisering är en organisatorisk nödvändighet i Stockholms läns landsting delas 
av alla aktörer och aktörsnätverk. I figur 4 nedan, det liggande timglaset, återfinns 
dessa fyra heterogena material i varsin kant av timglaset. I figuren står det 
kontrollerad konkurrens för att visualisera att den borgerliga majoriteten, och i viss 
mån även miljöpartiet, översätter konkurrens som en formbar företeelse, i någon 
mening ett slags ledningsverktyg för att utveckla den inter- och intraorganisatoriska 
organiseringen och styrningen av hälso- och sjukvården i Stockholms läns 
landsting.

I figuren är relationen mellan beställar- och utförarmodellen8 och 
decentralisering9 i sig oproblematisk (uttryckt i figuren som en diagonal relation). 
Fast som översättningsprocessen nu gestaltar sig associeras dessa båda med andra 
heterogena material av oklar betydelse. Ytterst handlar det om vilken styrmodell 
som ska översättas i Stockholms läns landsting och att bolagiseringar av 
akutsjukhus i förlängningen riskerar leda till marknadsstyrning10. Vad som händer 
med den centrala styrningen av koncernen Stockholms läns landsting är också 
oklar; decentralisering är något positivt men för stor autonomitet bland parterna i 
hälso- och sjukvården riskerar att leda till opportunistiskt beteende och 
suboptimering. En sådan utveckling riskerar att slå sönder möjligheten till en 
gemensam övergripande styrning av koncernen. Vid tiden hade den borgerliga 
majoriteten även inlett processen med att sälja ut och privatisera akutsjukhuset 
Sankt Göran. Med andra ord den borgerliga majoriteten strävar mot att öka graden 
av autonomitet i sådan grad att de är beredda att lämna över det offentliga ägandet 
och finansieringen av Sankt Göran till privata intressenter. I timglasets ytterkant 
råder det således friktion längs diagonalen kontrollerad konkurrens och autonoma 
enheter.

                                          
8 Separation av beställare och utförare. 
9 Bland annat politikernas utträde ur produktionen och färre hierarkiska nivåer. 
10 En företeelse som redan var iscensatt vid den aktuella tidpunkten för denna episod. Men mer om detta följer i 

senare episoder. 
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Figur 4. Aktiebolaget centrerar heterogena material. 

I figur 4 ovan är själva centrum särdraget och därmed blottat för att illustrera att 
det rationella tecknet aktiebolaget har huvudrollen i dramat; det är det heterogena 
material, eller den diskursiva kraft, som centrerar andra heterogena material. 
Aktiebolaget utgör, som jag vill beskriva det, själva epicentrum i denna vägvalens 
situation som löper längst figurens diagonaler. Ett epicentrum som i 
översättningsprocessen skapar friktion mellan diagonalerna och mellan paren på 
varsin kant (mellan beställar- och utförarmodellen och kontrollerad konkurrens och 
mellan decentralisering och autonoma enheter). Majoriteten översätter epicentrum 
som en möjlighet att äntligen lösgöra hälso- och sjukvården från dess tröga och 
problematiska förflutna. För oppositionen är epicentrum ett tveeggat svärd, å ena 
sidan innehållandes möjligheter för nödvändig förnyelse av hälso- och sjukvården, å 
andra sidan riskerar det leda till ett oåterkalleligt systemskifte.  

Den alltmer tilltagande komplexiteten späs på ytterliggare i och med tillflödet av 
rationella tecken som är tätt förknippade med aktiebolaget (de rationella tecknen är 
kursiverade i figuren). Aktörer förefaller rent visuellt vara utanför figuren fast de 
närvarar eftersom det är de som anstränger sig för att översätta och centrera 
aktiebolaget och därigenom associera och enrollera andra intermediära 
aktörsnätverk och heterogena material. När aktörerna i olika aktörsnätverk 
(politiker, professionella som tjänstemän) översätter aktiebolaget utan att associera 
aktiebolaget med andra heterogena material är översättningarna tämligen homogena 
och starkt ljudande. Aktiebolaget är en bolagsform som verkar gagnelig även inom 
hälso- och sjukvården. Det är när aktiebolaget associeras med de fyra heterogena 
materialen i timglasets hörn och de rationella tecknen som komplexiteten börjar ta 
fart.

I denna episod gör jag inte någon sammandragande reflexion kring den svarta 
lådan om självständighet i produktionen (i tid, plats, makt och faktaanspråk). Det 
beror på att avsnittet har som ambition att först och främst illustrera tillflödet av 
olika rationella tecken och verka som förberedelse för kommande avsnitt i vilka
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vissa konkreta händelser följs. Uppsummeringen för avsnittet är att det sker ett 
tillflöde av rationella tecken som översätts och förenklas som fundamentala, oavsett 
riktning. Alla tecknen är självklara ingredienser för att konstruera och inrätta en 
neoklassisk marknad. Ett rationellt tecken framträder till synes starkare än andra i 
visualiseringen, nämligen aktiebolaget vars svarta låda verkar hålla på att slutas, dvs. 
aktörsnätverket har blivit längre. På en mer tematiskt övergripande nivå håller även 
den svarta lådan om konkurrens på att slutas i och med det tilltagande tillflödet av 
förenklade rationella ekonomiska tecken. Men det räcker inte med tillflöde av 
rationella tecken, det krävs konkreta manifesterade handlingar av översättningar 
också. Nästa avsnitt handlar om den borgerliga majoritetens beslut att privatisera 
akutsjukhuset S: t. Göran och hur det då autonoma S:t Göran tar nya initiativ samt 
hur S:t Görans relation till Stockholms läns landsting börjar förändras. 
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S:t Göran: Sveriges första privata akutsjukhus 

Figur 5. Den svarta lådan privatisering. 
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Försäljningsprocessen
När den borgerliga majoriteten hösten 1998återtog makten annonserade de 

snabbt att S:t Göran skulle stå inför försäljning. Kort efter den nya majoritetens 
tillträde övertog politikerna styrelseplatserna i S:t Görans bolagsstyrelse. Den 
politiska ledningen hade nu i och med styrelseövertagandet dubbel representation 
och närvaro i S:t Göran; som ägare och som styrelse. Oppositionen var visserligen 
representerad i styrelsen, men som en protest mot försäljningen deltog de aldrig i 
styrelsemötena. Styrelsebytet kom som en blixt från ovan för många och framförallt 
för ledning, styrelse och anställda på S:t Göran.  

Den politiska oppositionen som knappt hade börjat lägga någon egentlig kraft på 
att föra fram alternativ blev lika överraskade. Dessa parter menar i narrativen att 
den gamla styrelsen blev avsatta under kuppartade former och dialogen mellan 
opposition och majoritet bröt samman under våren i och med att 
socialdemokraterna lämnade S:t Görans styrelse. Avhoppet skedde för att markera 
missnöjet mot försäljningen av S:t Göran eftersom det öppnade upp för ett 
sjukvårdssystem med privat finansiering. En inriktning som socialdemokratin 
absolut motsatte sig. Oppositionen var också av den uppfattningen att det är lättare 
att sälja ut bolagiserade sjukhus än förvaltningsdrivna, vilket naturligtvis påverkar 
oppositionens inställning till bolagisering av sjukhus i allmänhet. Majoriteten å 
andra sidan hävdar bestämt att ett sådant påstående är ogrundat. Oavsett driftsform 
är det lika lätt eller svårt att sälja ut ett akutsjukhus när landstinget är ägare. På 
grund av dessa händelser skulle inte dialogen mellan opposition och majoritet 
upptas igen förrän långt senare. 

Ledningen på S:t Göran kände av styrelsebytet i en negativ bemärkelse och VD 
vid denna tid beskriver politikerstyret och året 1999 som ett år då sjukhuset 
tappade både fokus och kraft: 

”(…) Vi var ju vana med folk som var vana att arbeta i styrelse. Som hade 
erfarenhet från olika sektorer i samhället, så där var vi bortskämda kan vi säga då. 
(…) Men det är klart ska man vara ärlig, det är mycket begärt att de här 
politikerna ska vara lika kompetenta som professionella styrelseledamöter och 
ordförande, det var väldigt ovant för oss. Och det blev ett lite av ett vakuum. 99 blev 
litet [av ett] förlorat år för S:t Göran sjukhus.” (VD S:t Göran 1996-2000, 
intervju 2000)  

Representanter för fackförbunden och ledningen har beskrivit det årets 
styrelsemöten och beslut som rena expresstågen då ärenden för mötena avklarades 
under en väsentligt kortare tid än vad som var brukligt. Andra bekymmer, som vice 
VD vid denna tid beskriver, bottnade i politikernas dubbla representation i 
sjukhuset. Bland annat att politikerna i egenskap av styrelserepresentanter för S:t 
Göran fattade beslut om att försöka expandera för att klara trycket på sjukhuset. 
Ett intressant alternativ blev då att försöka få rum i Löwenströmska sjukhuset vars
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lokaler vid tidpunkten stod (delvis) tomma. Saken var dock den, enligt vice VD, att 
samma politiker som beslutade om S:t Görans expansion satt i hälso- och 
sjukvårdsnämnden och stoppade möjligheterna för S:t Göran att komma åt 
lokalerna på Löwenströmska. Det är inget konstigt i sig att ägarna – läs politikerna 
– kan stoppa enskilda initiativ som gäller struktur- och innehållsmässiga frågor i 
hälso- och sjukvården. Det som vice VD vänder sig emot är den paradoxala 
situationen där politiker företräder och representerar två sidor samtidigt. 

VD för Capio håller till viss del med om att politikerstyret innebar ett år där S:t 
Göran tappade mycket initiativkraft, men att kräftgången också hade andra orsaker: 

”Det kan vara så till del, men det är inte hela sanningen. Utan det ligger en del i 
det här också att man hade inte genererat tillräckliga vinster under åren innan, man 
hade en svag balansräkning och man var ganska hämmad investeringsmässigt. Man 
kände sig låst, man var för fattig helt enkelt. Det finns en S:t Göran anda, helt 
klart, jävligt duktiga människor. Men det är klart att du måste ge dem verktyg när 
de kommer med idéer och förslag. Alltså det positiva medicinska entreprenörskapet är 
oerhört värdefullt, men det måste ju kunna mynna ut i då också i att du vågar 
investera. Och där tror jag att man satt i en väldigt psykologisk squeeze.” (VD 
Capio, 2000) 

Bland annat hotades S:t Göran redan 1996 av ett prognostiserat underskott på 26 
miljoner. Vid denna tid, berättar dåvarande vd, hade beställarsidan nio olika 
beställare fördelade på olika produktionsområden, var och en med sin volymandel 
och sitt produktionstak. Det innebar att S:t Göran erhöll mindre ersättning per 
patient utöver vissa givna produktionstak. Vissa volymer omfattades dock inte av 
produktionstaken och genom att rikta och precisera sina insatser för att 
effektivisera produktionen kunde S:t Göran avhjälpa de finansiella problemen: 

”Vi styrde produktionen väldigt noga, vi gjorde inte några gratisoperationer (…). 
Utan de som hade beställt de fick exakt vad de hade beställt.” (VD S:t Göran 
1996-2000, intervju 2000) 

Försäljningen av S:t Göran påbörjades i januari 1999, endast två månader in på 
mandatperioden. Ett antal presumtiva köpare visade sig vara intresserade och snart 
utkristalliserade sig några huvudspekulanter. Bure hälsa- och sjukvård, ett 
investeringsbolag som uppstått ur den statliga sjätte AP-fonden, senare och 
hädanefter benämnt Capio Healthcare, var en av de seriösa intressenterna. 
Försäljningsprocessen blev plågsam för de inblandande då ingen föregående 
erfarenhet av att sälja ett akutsjukhus fanns. VD för Capio kommer ihåg processen 
som väldigt slitsam: 
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”(…) Det var en jobbig process. Den började ju redan i januari 99 och avslutades 
ju inte förrän den första september1. Och den var väldigt mycket fram och tillbaka. 
Det var första gången, det fanns en väldigt stor osäkerhet på säljarsidan. Man tog in 
massor med konsulter som till del körde racet utan att kunna verksamheten. Jag 
påstår att vi kunde verksamheten som köpare mycket mycket bättre än säljaren. 
Vilket inte är bra, för en osäker säljare är ingen bra motpart. Så att det tog väldigt 
mycket kraft för säljaren att hämta hem självförtroende och kunskap. Men å andra 
sidan vad vi gjorde det är ju på ett sätt historiskt. Vi har dokumenterat det. Alla 
avtal är offentliga, allting är offentligt, nu är det bara att göra blueprints på det. Så 
det borde gå oerhört mycket enklare nästa gång om någon är intresserad av att göra 
det, genom att använda (…) stommen i det som vi redan har gjort. Knäckfrågorna 
kan jag säga det rörde ju framförallt att definiera de osäkerheter som framkom vid 
due–diligence genomgångarna, att så att säga verklighen säkra gränsytan mellan oss 
då som nya ägare och operatörer och landstinget (…) så att det inte gick att 
misstolka. Vad som var vems ansvar. För det hade sjukhuset, trots då fyra år i 
bolagiserad form, inte rensat. Det låg ju massor med kopplingar kvar, det finns 
kopplingar kvar fortfarande idag som vi då arbetar för att bli av med, men som vi 
har under kontroll.” (VD Capio, 2000) 

Den första september 1999 slöts avtal mellan Capio Healthcare och Stockholms 
läns landsting. Sveriges första bolagiserade akutsjukhus blev nu det första 
privatägda akutsjukhuset i Sverige. Capio koncernen bestod vid den tiden av fyra 
affärsområden (hälsa- och sjukvård, arbetshälsovård, diagnostik och äldrevård) och 
i den strategiska inriktningen för att växa organiskt över hela Europa var S:t Göran 
ett av Capios största och viktigaste förvärv. 

Försäljningen av S:t Göran blev snabbt föremål för massiv kritik. Oppositionen 
var av den uppfattningen att försäljningsprocessen var slarvigt genomförd på grund 
av ideologisk övertygelse om att det var rätt och riktigt att sälja ut sjukhuset och att 
försäljningen genomfördes i väldig hast. Vidare ifrågasatte oppositionen om 
upphandlingen av S:t Göran överhuvudtaget var konkurrensutsatt, dvs. om alla 
anbudsgivare verkligen hade fått vara med genom hela anbudsprocessen, och att 
det överenskomna försäljningspriset var alldeles för lågt. Oppositionen riktade även 
kritik mot att priset per diagnosrelaterad grupp (DRG2) fördyrades markant i och 
med försäljningen. Till den sistnämnda kritiken anslöt sig delar av 
tjänstemannakåren. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet uttryckte 
även oro för att Capios intention med köpet var att, efter iscensatta förbättringar, 
sälja sjukhuset i vinstsyfte. En rädsla för att Capio skulle visa sig vara en oseriös 
aktör. Landstingsrevisorerna granskade försäljningsprocessen och gav både beröm 
för och kritik mot hur försäljningsprocessen sköttes (Landstingsrevisorerna, 2000).

                                          
1 Här inkluderas både upphandlingsprocessen och själva avtalsprocessen mellan Stockholms läns landsting och 

Capio AB. 
2 Diagnosis Related Groups. Ursprungligen ett system utvecklat i USA för att klassificera vårdtillfällen i 

medicinsk och resursmässigt homogena grupper. 

174



De politiska aktörerna var, naturligtvis, inte sena att använda revisionsrapporten för 
att stärka sina egna utgångspunkter i politiska samtal eller i samtal med andra 
intressenter (mig, media, allmänhet och andra aktörer i hälso- och sjukvården). 
Detsamma gäller givetvis för andra parter som varit med i försäljningsprocessen, till 
exempel representanter för Capio och Stockholms läns landsting. 

S:t Göran centrerar heterogena material 
Ungefär ett år efter det att moderaterna, kristdemokraterna och folkpartiet vann 

majoriteten i Stockholms läns landsting var S:t Göran sålt. En borgerlig politiker 
som varit med sedan början av 90-talet kommenterade viljeinriktningen och 
snabbheten i beslutet ungefär så här: Om den förra borgerliga mandatperioden 
karakteriserades av konsekvensutredningar och utfallsanalyser av konkurrens skulle 
denna valperiod karakteriseras av politisk handfast handling.  

Det intryck jag har från de narrativa samtalen är att det hastiga avsättandet av S:t 
Görans styrelse och politikernas tillsättande av sig själva i densamma gjordes för att 
garantera att ingenting skulle kunna förhindra försäljningen. Visserligen var 
oppositionen representerad i S:t Görans styrelse, men de valde att inte närvara vid 
styrelsemötena och tappade på så sätt möjligheten att, i alla fall på plats, arbeta för 
en annan översättning. I december 1999 lämnade S:t Göran landstingsfamiljen och 
enrollerades in i Capio Healthcare. Den tid som S:t Göran hade en politiskt tillsatt 
styrelse beskrivs som ett förlorat år för verksamheten, det är en översättning som 
finns hos dåvarande ledning, inklusive de fackliga styrelserepresentanterna3. De nya 
ägarna har en annorlunda och kompletterande översättning av det förlorade året 
och akutsjukhusets tidigare prestationer – som landstingsägt bolag hade S:t Göran 
inte haft den kraft som var nödvändig för att generera tillräckliga vinster och 
därmed blev även investeringarna eftersatta. 

En tredje översättning, som förs fram av oppositionen som respons på det 
sistnämnda, är att stora strukturella investeringar4 och grundläggande 
handlingsprogram för investeringar5 främst är en ägarfråga. Ägaren, dvs. 
Stockholms läns landsting, ska genomföra investeringar utifrån analyser av hela 
koncernens kollektiva behov och inriktning och inte utifrån varje enskild 
producents behov. Om förvaltningsdrivna bolag sätter upp egna vinstmål och 
förfogar över dessa finns risk att investeringar genomförs som frångår 
övergripande mål och behov. Risken ökar för att aktörer agerar opportunistiskt 
med andra ord. Denna sistnämnda översättning är inte synlig så här långt i 
berättelsen, men frågan om ägarstyrning kommer att bli viktig i senare episoder. 
Intrycket jag har av narrativen är att såväl den nya ägaren, Capio, som ledningen för 
S:t Göran hade stor initiativkraft och utvecklingsiver vid tiden efter försäljningen: 

                                          
3 Inte visualiserat som råtext i appendix. 
4 Till exempel upprustning av gammal verksamhet och ombyggnationer osv. 
5 Till exempel etablering av verksamheter och nybyggnationer.
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Capio gör en rad förvärv för att etablera sig organiskt över hela Europa. 
Capio börsnoteras. 
Verksamheter överförs från S:t Göran till Capio. 
Verksamheter på S:t Göran säljs (t.ex. köket). 
På S:t Göran drivs ett 30-tal projekt. 
En stor organisationsförändring av ledningsstrukturen genomförs. 
Ekonomiska incitament införs för anställd personal (t.ex. 
personaloptioner).

Förvärvet av och utvecklingsarbetet i S:t Göran är en grundbult i Capios 
övergripande strategi för att utveckla affärskonceptet hälsa och sjukvård. Således 
framstår S:t Göran som centrum i Capios europeiska aktörsnätverk och 
Stockholms läns landsting framställs som en progressiv nytänkande part och därför 
en särskilt viktig del av Capios internationella aktörsnätverk. Capio försöker också 
att utvidga S:t Görans aktörsnätverk genom att associera och enrollera andra 
sjukvårdsaktörer i hälso- och sjukvården (samarbete med vårdcentraler och 
etablerandet av elektiv vård vid Bromma närsjukhus). När städ- och 
stödprocesserna väl är klara inträder nästa expansiva fas för S:t Göran för att 
expandera på marknaden inom såväl etablerade områden som nya, t.ex. geriatrisk 
vård. Situationen är besvärlig för S:t Göran som måste arbeta hårt för att hinna 
med de befintliga beställningarna från Stockholms läns landsting samtidigt som 
expansion inte låter sig göras inom den egna sjukhusbyggnaden. Det är därför som 
intresset riktar sig mot andra delar av aktörsnätverket. De nya satsningarna kommer 
dock att ta tid eftersom verksamheter skall startas upp. Lägg därtill att ett 
intentionsavtal har utarbetats mellan Stockholms läns landsting och S:t Göran. Om 
intentionsavtalet realiseras innebär det ett uppskattat tillskott på mellan 40-50 tusen 
invånare vilket motsvarar 20 procents ökning av S:t Görans nuvarande verksamhet. 
S:t Görans strategier på marknaden är en nyckelfråga för sjukhuset och mycket 
kommer an på om Stockholms läns landsting tillåter att S:t Göran expanderar. 

Capios förvärv av S:t Göran innebär inte enbart att en ny ägare träder in utan 
också att akutsjukhuset skall enrolleras in i hela Capios modell. Såväl organisatoriskt 
som företagsfilosofiskt ska S:t Göran bli Capiofierad (bli en del av Capios svarta 
låda). I det narrativa samtalet mellan mig och Capios VD framträder S:t Görans 
ekonomisering. Men jag har nog stor del i detta eftersom det är en aspekt jag 
särskilt uppmärksammar i samtalet. För exempelvis för Capios VD fram att många 
olika system är centrala för S:t Görans utveckling emedan jag riktar samtalet mot 
ekonomistyrning och ekonomisystem. Det framgår dock hur som helst att oavsett 
system är det övergripande målet för Capio att utveckla S:t Görans ekonomiska 
effektivitet och produktivitet. VD:n för S:t Göran är också medveten om detta mål 
och uttrycker det som att det blivit ökat fokus på ekonomistyrning, ekonomisystem 
och ekonomiska resultat. 
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Försäljningen av S:t Göran utsattes för kritik, främst av oppositionen som 
menade att försäljningen skulle leda till dyrare priser på S:t Göran; att det var ett för 
lågt försäljningspris; att försäljningen inte skedde i konkurrens och att S:t Göran 
sålts till en oseriös aktör; att nya kostnader plötsligt uppstod under 
försäljningsprocessen. Det sistnämnda är en kritik som så här långt ännu inte 
adresserats i episoden. Denna kritik kommer att leda till att relationen mellan S:t 
Göran och Stockholms läns landsting blir ansträngd. Andra översättningar från 
andra aktörsnätverk (se appendix 3) tillbakavisade kritiken av försäljningen och 
menade att försäljningspriset till stor del bestod av goodwill; att S:t Göran 
fortfarande var billigast och att det fanns konkurrerande anbud ända in i slutet. 
Återigen preciseras och förenklas översättningarna med hjälp av numeriska siffror 
för att etikettera och översätta världen i ”då” (vad som har hänt), ”nu” och ”sedan” 
(framtida effekter). En viktig beståndsdel i aktörernas försök att etikettera och 
översätta försäljningsprocessen var den revisionsrapport6 som granskade 
försäljningsprocessen. I revisionsrapporten översätts och förenklas konsulternas 
(experternas) ståndpunkter och en rad förenklade översättningar florerar nu kring 
försäljningen av S:t Göran och kring rapporten: Vad säger rapporten egentligen och 
vilken roll och kunskap har de som gjort den. Även revisorernas roll och kunskap 
översätts av många olika aktörer och aktörsnätverk. Detta framgår inte tydligt i 
episoden men många diskussioner i Landstingsfullmäktige mellan borgerliga 
företrädare och företrädare för olika revisionsgrupper vittnar om detta7. Skriftliga 
rapporter är en typ av heterogent material som överhuvudtaget får stor 
genomslagskraft i aktörsnätverken. Många samtal mellan mig och aktörer har 
innehållit hänvisningar till olika rapporter. Två andra rapporter, förutom den redan 
nämnda revisorsrapporten, som cirkulerade och översattes för mig och i debatter i 
Landstingsfullmäktige var “Styrning av vårdproduktion i Stockholm” (Olofsson, 2001) 
och “Om det funnits en ägare – en betraktelse kring Stockholmsmodellens grundläggande 
samspelsregler” (Svalander, 2001). 

Flera förenklingar i episoden uppstår kring försäljningen av S:t Göran 
konstruerade av såväl politiker och tjänstemän som professionella. Det börjar 
uppstå komplexitet även här; alla översättarna gör anspråk på att förmedla fakta, 
men vem skall vi tro på? Andra delar i aktörsnätverket börjar nu också att bli aktiva. 
Regeringen påbörjar arbetet med att införa en stopplag för försäljning av 
akutsjukhus och en temporär sådan lag skapas med hast. I debatten börjar nu lokala 
representanter för den borgerliga landstingsmajoriteten att försöka tysta den nya 
motparten som är socialdemokraterna på riksnivå. Centrum och periferi byter plats 
eftersom det inte längre är den lokala oppositionen utan regeringen som framstår 
som det största hotet mot den lokala majoriteten. En regering som dessutom lierar 
sig med ett starkt heterogent material, lagstiftningen, för att stävja ytterligare 
försäljningar av akutsjukhus i Stockholms läns landsting. Som svar på regeringens

                                          
6 Bilaga 7 i Landstingsrevisorerna, Revisorsgrupp 1, (2000), Årsrapport 1999. RK 200003-31. 
7 Se t.ex. fullmäktigeprotokoll i samband med att budgetuppföljning och plan för kommande år diskuteras (2000-

06-13/14, 2001-06-12/13). 
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hastigt iscensatta Stopplag enrollerar och associerar sig den borgerliga lokala 
landstingsledningen med en annan lag – Lagen Om Offentlig Upphandling. Olika 
diskursiva krafter cirkulerar nu runt Stockholms läns landsting (och andra delar av 
Sverige också för den delen). Socialdemokratin (både lokalt och centralt) 
konstruerar Stopplagen utifrån en demokratisk diskurs (för att undvika gräddfiler i 
vården och upprätthålla utgångspunkten ”lika vård för alla”). Den lokala borgerliga 
majoriteten griper tag i Lagen om Offentlig Upphandling som är tätt associerad 
med konkurrens och ekonomisering, som i sin tur associeras med mångfald och 
som stipulerar att upphandling i konkurrens måste ske när aktiebolag är 
involverade. Men denna del av berättelsen återkommer jag till med full kraft i 
senare episoder. 

I och med försäljningen av S:t Göran börjar nu en konkurrensutsatt marknad ta 
form: Den Stora Upphandlingen. Driftsstart för Den Stora Upphandlingen sattes 
till 2003 och två landstingsägda sjukhus – Huddinge och Danderyd – enrolleras. I 
försäljningskontraktet mellan Capio Healthcare och Stockholms läns landsting 
stipuleras nämligen att S:t Göran har rätt att lägga anbud på andra bolagiserade 
akutsjukhus volymer och vice versa. Enrolleringen färdigställdes i och med att 
Huddinges och Danderyds bolagisering var ett faktum den första april 2000. 
Konstruktionen av denna marknad översätts till att vara fullständigt unik utan 
någon motsvarighet i världen. Detta är en översättning som i narrativen förs fram 
av den tjänsteman som var ansvarig för försäljningen och till viss del även av 
Capios VD. Men det är en utbredd översättning hos politiker, oavsett politisk färg, 
tjänstemän och professionella. Den Stora Upphandlingen börjar således ljuda i 
Stockholms läns landsting. Det återkommer jag till i episod 5. 

Figur 6. S:t Göran centrerar heterogena material. 

I figur 6 ovan har kontrollerad konkurrens (i jämförelse med figuren 4 i episod 2) 
börjat ta fast form i Den Stora Upphandlingen och decentralisering har antagit den
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kanske extremaste formen; privatisering. I takt med att dessa förändringar 
iscensätts ökar friktionen mellan aktörsnätverken och aktörerna anstränger än mer 
för att försöka konstruera Det Stora Timglaset. De yttre materialens färd (med 
utgångspunkt från timglasets kanter) mot epicentrum kantas nu av förenklade 
attribut och associationer till andra heterogena material, som i sin tur är föremål för 
mängder av förenklingar. I episoden är S:t Göran epicentrum och den diskursiva 
kraft som centrerar, positionerar och konstruerar nya rationella tecken såväl som 
översättningar av översättningar (nya associationer till redan etablerade 
översättningar av rationella tecken). I denna fas av översättningsprocessen 
associeras och enrolleras Huddinge och Danderyd till en konkurrensutsatt marknad 
i och med att de översätts som konkurrenter till S:t Göran. I förlängningen 
kommer S:t Görans privatisering, som inneburit att homo oeconomicus tagit fysisk 
form i Stockholms läns landsting, också att påverka alla övriga akutsjukhus. 
Översättningarna i Stockholms läns landsting och specifikt försäljningen av S:t 
Göran drar nu till sig och aktiverar andra mer distanserade aktörsnätverk och 
heterogena material, såsom regering och lagstiftning. 

En summering av reflexionen kring den svarta lådan privatisering utmynnar i tre 
centrala beståndsdelar; plats, makt och faktaanspråk. 

Situerade platser: I den här episoden är S:t Göran den centrala platsen för 
konstruktionen av marknadsplatsen, själva epicentrum, där andra situerade platser 
med sina översättningar av olika heterogena material centreras. Men att S:t Göran 
görs till en central situerad plats är inte detsamma som att utgå från att det är Den 
Stora Platsen i Det Stora Timglaset. Det finns många samtidiga epicentra och 
många timglas, varav några har illustrerats i tidigare avsnitt och andra kommer att 
illustreras senare. Vad som sker i illustrationerna är snarare olika in- och 
utzoomningar av olika timglas vid olika tidpunkter för att försöka studera hur 
aktörer förbinder och kopplar loss sig i aktörsnätverk och ger utrymme för 
intermediärer att cirkulera. Dock är det så att S:t Göran tillmäts en specifik 
betydelse i den här berättelsen (i alla episoder således): Homo oeconomicus har 
inträtt i och med försäljningen av akutsjukhuset. Formulerat annorlunda och 
uttryckt med inspiration från en av de socialdemokratiska politikerna så har homo 
oeconomicus gjort inträde i ”kyrkan mitt i byn”. På så sätt tillskriver jag S:t Göran 
en stark symbolisk betydelse som det första privatiserade akutsjukhuset i Sverige 
(på evigheter). En betydande händelse som är väl värd att följa. 

Cirkulerande makt: I och med försäljningen av S:t Göran aktiveras nya 
aktörsnätverk och det uppstår friktioner där delar av periferin riskerar bli del av 
centrum och delar av centrum periferi. Några exempel från episoderna är de 
politiska ägarnas inträde i aktiebolaget S:t Görans styrelse; regeringens inträde i 
översättningen av Stockholms läns landsting och landstingets utträde som ägare i 
S:t Göran. Det sista exemplet är visserligen inte lika överraskande som de två 
första; försäljningen var för den initierade möjligtvis otrolig men likväl planerad och
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transparent. Det som däremot är specifikt framträdande är att skiftet konstruerar 
permanenta nya friktionsytor och potentiella översättningar av ”sedan” (framtidens 
hälso- och sjukvård), ”nuet” och ”då” (historiska förlopp). Den cirkulerande 
maktens rörelser konstruerar med andra ord nya förutsättningar för 
översättningarna av hälso- och sjukvården. 

Olika faktaanspråk (främst numeriska fakta): Återigen cirkulerar olika numeriska 
fakta för att göra anspråk på Den Stora Översättningen (i det här fallet fakta om 
försäljningen av S:t Göran och sjukhusets effektivitet). Men fakta färdas inte av sig 
själv utan kräver aktörer som översätter och placerar fakta i olika kontexter. I 
berättelsen framstår konsulter och revisorer som perifera aktörer som då och då 
dras in mot centrum. Ett skäl till dessa aktörsnätverks till synes intermediära roll är 
naturligtvis att de inte tillåts att narrativt ljuda i studien (som med en annan 
utgångspunkt hade varit aktörer med full rätt att agera, fast i andra epicentra). 
Utgångspunkten är hur som helst att dessa aktörsnätverk har en intermediär roll i 
och med att deras cirkulerande rörelser mellan periferi och centrum kommer an på 
hur aktörsnätverk med framträdande aktörer översätter och förenklar utkomsten av 
deras professionella vardag. Många aktörer försöker enrollera och översätta 
revisorernas rapporter för att förstärka det egna aktörsnätverkets översättning. På 
så vis är revisorer och konsulter starka intermediära krafter i översättningen av 
hälso- och sjukvården. 

Epicentrum för nästa episod är ett akutsjukhus som vid tiden för S:t Göran 
privatisering var i slutet av sin bolagiseringsprocess. En översättning som implicerar 
att S:t Göran framgent har rätt att lägga konkurrerande anbud på deras verksamhet 
och vice versa. Det är dags för Huddinge Universitetssjukhus att göra entré i 
berättelsen.
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Huddinge Universitetssjukhus AB 

Figur 7. Den svarta lådan bolagisering. 
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Huddinge bolagiseras 
Den första april 2000 bolagiserades Huddinge Universitetssjukhus och bytte i 

och med detta namn till Huddinge Universitetssjukhus AB1. Huddinges VD hade 
under sin tid som sjukhusdirektör på Södersjukhuset startat upp en 
bolagiseringsprocess och bolagiseringstanken tog han med sig till Huddinge. Det 
var först planerat att Huddinge sjukhus skulle transformeras om till aktiebolag vid 
årsskiftet 1999/2000, men under hösten 1999 avstannade processen. 
Fackförbunden och oppositionen hade invändningar. Den politiska ledningen och 
ledningen på Huddinge kommunicerade flitigt med aktörsnätverk med olika 
förbindelser till sjukhuset (Karolinska Institutet, personalen, politiker, de fackliga 
organisationerna) för att vinna gehör för bolagiseringstanken. En stor projektgrupp 
tillsattes med uppgift att försöka planera, förbereda och göra en 
konsekvensutredning av bolagiseringen gällande tillexempel momsredovisning, 
skatteeffekter, verksamhetsplaneringen; styrelsens sammansättning och styrelsens 
uppgift. En dialog påbörjades även med ägaren, Stockholms läns landsting, kring 
utformningen av vårdavtal och ägardirektiv. Att förankra och förbereda Huddinge 
för bolagisering innebar, som VD uttryckte det:

”(…) Mycket arbete runtomkring, att vara ute i organisationen och i olika 
konstellationer (…) i tidskrifter, i stormöten, via hemsidor och data och you name 
it.” (VD Huddinge Universitetssjukhus AB, 2001)  

Ledningen för Huddinge Universitetssjukhus hade stora förväntningar på 
bolagiseringens effekter på sjukhuset. Men Huddinges bolagiseringsprocess, som 
ledningen påpekar, skiljer sig från S:t Göran. Vid tiden för S:t Görans bolagisering 
rådde det högkonjunktur samtidigt som S:t Göran fick Sabbatsbergs personal, 
resurser och patienter. Huddinge är dessutom ett stort universitetssjukhus – ca 
6700 anställda år 2002 – med nära koppling till Karolinska Institutet. Storleken på 
sjukhuset och den högspecialiserade vården medför att Huddinge inte är lika lätt att 
manövrera som S:t Göran. Trots skillnaderna identifierar ledningen vissa likheter 
som borgar för att några av de positiva effekter som uppstod hos S:t Göran även 
kan komma att uppstå på Huddinge:  

”Men det finns ju andra paralleller naturligtvis, där man är ganska lika. 
Förväntningar hos personalen, lite mer vikänsla, vi byter namn till Huddinge 
Universitetssjukhus, byter logotype och sådana här saker. Man skapar en helt annan 
identitet till sin arbetsplats. (…) Folk går omkring på sina läkar- och 
sjuksköterskerockar med det här nya märket på sjukhuset och det är kul att se 
faktiskt. Så att visst är det en skillnad.” (vice VD Huddinge Universitetssjukhus 
AB, 2001) 

                                          
1 Ett annat namn som hängde med ett tag var Alfred Nobel och parollen ”sjukhuset med sprängkraft” som VD 

uttryckte det. Det namnförslaget stötte dock på patrull. 
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Precis som vid bolagiseringen av S:t Göran uppstod debatt om huruvida 
personalen verkligen var med på bolagiseringen, eller om det var en konsekvens av 
hur själva frågan i personalenkäten var utformad. Fackförbunden på Huddinge 
liksom på Danderyd, vars bolagiseringsprocess pågick samtidigt, reagerade på 
enkätens utformning liksom oppositionen som i debatten hävdade att den 
borgerliga majoriteten tvingar igenom bolagiseringarna i Stockholms läns landsting:  

”Ja man gjorde ju tydligen någon enkät (…) och huvuddelen utav dom sade att de 
ville vara kvar, även om Huddinge blev bolagiserat. Jag skall villigt erkänna att jag 
har inte sett den här enkäten, hur frågan egentligen ställdes, och kan ju lätt ställa mig 
frågan, vad hade varit alternativet för den som är anställd? Jag menar man fattade 
beslutet i landstinget, om att det här skulle bli bolag, och vill du jobba kvar 
överhuvudtaget (…) är det bolag som gäller, annars får du gå.” (Riksdagsledamot (s) 
och styrelseledamot Huddinge Universitetssjukhus AB, 2000) 

Den borgerliga majoriteten hävdar bestämt att bolagiseringarna har stöd av 
sjukhusen. Något som även ledningen på Huddinge anser: 

”Det man har lagt störst vikt vid det är ju att försöka att hålla personalen 
informerad och få med sig personalen i ett bolagiseringsprojekt. För landstinget har 
sagt att ni får inte bolagisera om inte personalen står bakom det här projektet (…). 
Man har lagt ned väldigt mycket energi på att få med sig personalen. Och det har 
varit många diskussioner här ute, jag kan säga det att när jag kommer ut hit så är 
jag lite förvånad över, ändå, att det finns ett väldigt stort engagemang här (…).” (vice 
VD Huddinge Universitetssjukhus AB, 2000) 

Förändringar i hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting hör till 
vardagen, menar vice VD, men bolagiseringen av Huddinge är en förändring utöver 
det vanliga där speciellt personalen uppfattat bolagiseringen som ett stort skifte. 
Detta har i sig fört med sig att engagemanget från Huddinges personal varit väldigt 
stort. Fast det är oklart vad personalen egentligen tyckte vid tidpunkten. Intervjuer2

med fackliga representanter ger dock för handen att fördelar och nackdelar med 
aktiebolag var en underordnad fråga i jämförelse med personalens inställning till 
bolagiseringen och enkätens utformning. Med andra ord var förväntningarna om 
bolagiseringen outtalad i de narrativa samtalen. Fast när den väl var uttalad (i 
samband med att jag ställde en direkt fråga om vad de själva tyckte om 
bolagiseringen) var de fackliga representanterna försiktigt positiva. 

Den övergripande känslan hos ledningen för Huddinge är att bolagiseringen är 
en chans att förändra och bli ett ännu bättre universitetssjukhus. En ytterliggare 
effekt av bolagiseringen och namnbytet är att omvärlden registrerar Huddinge 
sjukhus på ett helt annat sätt än förut. Sjukhuset har fått många propåer om

                                          
2 Ej visualiserade i narrativen. 
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samverkan och bolagsbildningar. Personalen har inledningsvis inte märkt så mycket 
vilket inte är någon överraskning då det tar tid för förändringar att rota sig i en så 
pass stor organisation. För ledningen har bolagiseringen däremot inneburit 
påtagliga förändringar och något som betytt väldigt mycket för ledningen är 
tillsättandet av en bolagsstyrelse. Före bolagiseringen fick VD och vice VD driva 
många av de stora frågorna själva och sköta dialogen med olika parter inom och 
utanför sjukhuset. Nu när styrelsen tillträtt och kommit gång tar den mer och mer 
hand om dialogerna. Så här uttrycker VD sin känsla av att omges av en styrelse: 

”(…) Oerhört stimulerande att ha en styrelse (…) så nära inpå sig och som fattar 
beslut och som är medpart att driva sjukhuset framåt.” (VD Huddinge 
Universitetssjukhus AB, 2001) 

Den första bolagsstyrelsen på Huddinge Universitetssjukhus AB värvades 
utanför landstingsvärlden, utom för en styrelseplats då en rikspolitiker enrollerades, 
en konsekvens av politisk friktion och efterföljande förlikning:  

”(…) Där var ju utgångspunkten att det inte skulle bli en politisk styrelse, utan 
en så kallad proffsstyrelse. Vad det nu är för någonting? Och då har vi satt ihop en 
sådan. Sedan i slutändan tvingades vi ta med en sosseriksdagsman på Huddinge 
sjukhus då för att socialdemokraterna inte skulle börja bråka. Teoretiskt sett så 
skulle dom kunna begära proportionella val och sedan så rösta in alla möjliga 
politruker i de där styrelserna. Så vi behövde då ha med socialdemokraterna så att en 
sosseriksdagskvinna som faktiskt en gång satt i S:t Görans styrelse har nu hamnat i 
Huddinges styrelse. Men det är väl ingen större fara för hon kan branschen lite grann 
och vet hur det går till i en bolagsstyrelse inom sjukvården”. (Landstingsråd (m), 
2000)

Överlag har det i och med styrelsens tillträde tillförts ny kompetens inom 
områdena ekonomi, juridik, teknik, information och forskning. Möjligtvis saknade 
styrelsen, enligt ledningen, kompetens inom området tjänsteproduktion. Styrelsens 
sammansättning var vid tiden:  

Styrelseordförande
Advokat

Styrelseledamöter
Rektor KTH 
Förste vice VD Telia 
Informationsdirektör Volvo 
VD Basco-fonderna 
Riksdagsledamot (s) 
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Huddinge centrerar heterogena material 
Den borgerliga strategin var uttalad och den bestod av att enrollera personal och 

fackförbund vid sjukhusen och den borgerliga majoriteten översatte enkätsvaren 
som att majoriteten av de anställda ställde sig positiva inför en bolagisering av 
Huddinge. I och med detta försöker majoriteten mildra hotet från oppositionen 
och deras huvudargument att personalen tvingades in i förändringarna3. Jag har 
intrycket att den borgerliga majoriteten, med hjälp av de positiva svaren i de 
distribuerade enkäterna, lyckades etikettera och översätta behovet av att Huddinge 
måste drivas i aktiebolagsform (och i Danderyd också för den delen). Det var inte 
heller många som lämnade Huddinge i samband med bolagiseringen – några 
enstaka läkare gav tydligt uttryck för sitt missnöje genom att tala med media och 
lämna sin arbetsplats. Men någon större turbulens uppstod aldrig efter beslutet. En 
central pådrivande kraft för Huddinges bolagisering var ledningen och kanske 
specifikt VD som tog med sig bolagiseringstanken när han lämnade Södersjukhuset 
för att bli VD för Huddinge. 

Fast rent principiellt är allt detta av underordnad betydelse eftersom den 
parlamentariska situationen i Stockholms läns landsting var sådan att så länge den 
borgerliga majoriteten höll ihop i Landstingsfullmäktige hade den tillräckligt med 
mandat att ohotat driva igenom borgerliga frågor och initiativ. I enlighet med den 
borgerliga viljan blev Huddinge och Danderyd båda aktiebolag den första april 
20004. Däremot var ansträngningarna för att enrollera oppositionen väl motiverad 
när det gällde styrelsens sammansättning. Politiska (demokratiska) statuter 
möjliggör nämligen för oppositionen att tvinga fram proportionella val. Därigenom 
hade oppositionen tillräckligt med utrymme för att kunna utöva inflytande över 
styrelsens sammansättning. Den borgerliga majoritetens intention var att 
bolagsstyrelser inte skulle rymma några politiker. Men inför hotet om att politiker 
skulle kunna dominera styrelsesammansättningen ifall oppositionen nyttjade sin rätt 
till proportionella val nåddes en politisk förlikning. Det är bakgrunden till varför en 
socialdemokratisk riksdagspolitiker, med erfarenhet av styrelsearbete sedan tiden i 
S:t Göran, enrollerades in i Huddinges första styrelse. 

Förväntningarna hos ledningen på Huddinge Universitetssjukhus är att liknande 
effekter av bolagiseringen skall uppträda som hos S:t Göran, med en distinkt 
skillnad, S:t Görans gynnsamma start gäller inte för Huddinge (tillskott av resurser, 
patienter och personal). Efter ett års erfarenhet är Huddinges ledning mycket 
positiv till aktiebolagsformen och effekterna översätts till bland annat kortare 
beslutsvägar; tydligare struktur; ny identitet i och med nytt varumärke; en styrelse 
som tillför ny kompetens och en stor vilja att utveckla Huddinge; större 
uppmärksamhet från omvärlden, vilket bland annat inneburit nya förfrågningar om 
samarbeten. Den förenklade uppfattningen om aktiebolagets fördelar översätts än

                                          
3 Inte minst var diskussionen levande och livlig mellan majoritet och opposition vid fullmäktigedebatterna (se 

t.ex. fullmäktigeprotokoll 2000-03-14 och 2000-03-27). 
4 Se t.ex. fullmäktigeprotokoll 2000-03-14 och 2000-03-27. 
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en gång och tecknets längd tilltar i aktörsnätverket. En sista intressant effekt som 
tas upp är att Huddinge Universitetssjukhus AB:s vinst under sitt första år som 
aktiebolag. Det sista påståendet har jag anledning att återkomma till i senare 
episoder och frågan; hur uppstod egentligen vinsten på Huddinge? 

Jag har intrycket av Huddinge Universitetssjukhus är att det precis som hos S:t 
Göran händer väldigt mycket. Även om vice VD påpekar att allting inte kan 
hänföras till bolagiseringen, är det ändå några händelser som jag uppfattar som att 
de verkar uppträda i samband med bolagiseringen. Några av dessa ska jag beskriva 
närmare. Till att börja med innebär själva bolagiseringsprocessen att bindningar 
mellan Huddinge Universitetssjukhus AB och Stockholms läns landsting måste 
lösas upp. I samband med detta uppstår utrymme för initiativ kring till exempel 
system och rutiner gällande t.ex. ekonomi, lön och pensioner. Dessutom 
genomfördes organisationsförändringar då nya staber skapades och organisationen 
delades in i olika divisioner där var och en av dem var tänkt att fungera som 
dotterbolag. Nyrekryteringar skedde i staberna och i divisionerna var det specifikt 
ekonomi- och personalchefer. Sedan inleddes en chefsutbildning för 450 chefer i 
regi av en handelshögskola. Avsikten med utbildningen, enligt VD, var att öka 
kompetensen kring juridik, pengar, ledarskap och omvärlden. Även 
styrelserepresentanterna från fackförbunden har fått utbildning omkring själva 
styrelsearbetet, vad aktiebolagslagen innebär och ”företagsekonomi” i allmänhet. 
Ett nytt ekonomisystem infördes (Balanserad Verksamhetsstyrning). Det starkaste 
motivet, enligt ledningen, för att implementera balanserad verksamhetsstyrning var 
för att få ordning och reda i ekonomin, men även andra styrtal var prioriterade (till 
exempel patientnöjdhet). Förhoppningen var att de ovan beskrivna initiativen har 
den effekten att divisionschefer och klinikchefer skall få en större medvetenhet om 
betydelsen av att driva verksamheten med sund ekonomi. Något som VD ett år 
efter att Huddinge transformerats om till aktiebolag tycker sig kunna skönja. Ett 
dotterbolag bildas tillsammans med aktörer utanför landstinget för att med hjälp av 
ny teknik utveckla möjligheterna för vård i hemmet (Ericsson och Skandia). Ett 
projekt som kalls för Vård-Nära-Service påbörjas också med syfte att frigöra 
professioner från onödig administration. Den främsta målgruppen i projektet var 
sjuksköterskor.  

Nu över till några initiativ som jag ännu inte illustrerat. Efter bolaget bildande 
kommer Huddinge överens med det landstingsägda fastighetsbolaget Lokum AB 
att flytta upp helikopterplattan på taket så att behövlig markyta kunde friläggas för 
Huddinges etablering av en vetenskapspark. Ett beslut, som åtminstone till en 
början, skapar friktion mellan ägaren och bolagen. Några beslut fattades som var 
särskilt omfattande: Röntgen digitaliserades och intensivvårdsavdelningen byggdes 
om, två investeringar omfattande ett par hundra miljoner. Den Goda 
Arbetsplatsen, en investering om 80 miljoner, påbörjades också. Det sistnämnda 
exemplet ska jag närmare gå in på. Ledningen för Huddinge anför att sjukhusets 
perifera läge i Stockholm tillsammans med låga lönenivåer gör att det råder brist på
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personal, då främst sjuksköterskor, och att personalomsättningen är hög. Den 
Goda Arbetsplatsen är Huddinges strategi och plan för att komma till rätta med 
personalproblemen och satsningen rörde i huvudsak fyra områden; (1) lön; (2) 
arbetsmiljö; (3) kompetens; (4) karriärplanering och ledarskap. Med Den Goda 
Arbetsplatsen strävar ledningen mot differentierade lönenivåer inom Huddinge och 
mellan Huddinge och andra delar av sjukvården. VD menar att initiativet 
kompliceras av centrala kollektivavtal och att projektet därför kommer att ta tid att 
realisera. Initiativet om differentierade löner som sådan är dock relativt 
oproblematiskt eftersom även fackförbunden är positivt inställda till denna strategi, 
enligt VD. I processen med Den Goda Arbetsplatsen enrolleras inte bara de lokala 
fackförbunden utan även den politiska ledningen; det visar sig nämligen att 
satsningen aldrig dryftades med ägaren. 

För att få utrymme i samband med de omfattande investeringarna arbetar 
Huddinge nu aktivt med att analysera de befintliga kostnadsmassorna och leta nya 
intäkter, t.ex. i form av att öka antalet patienter från andra landsting, och ett projekt 
kallat för resultatpåverkande åtgärder initieras. Åtgärderna är tänkta att frigöra 
nödvändigt kapital för investeringarna och underlätta för Huddinge att hålla sig 
inom den av ägaren, tillsammans med beställarna, stipulerade ekonomiska ramen. 
Samtidigt driver Huddinge, tillsammans med Karolinska som också är ett 
universitetssjukhus och Stockholms läns landsting, en förändring av DRG-
systemet5. Huddinges specifika översättning är att DRG-systemet i dess nuvarande 
utformning missgynnar universitetssjukhus eftersom systemet inte täcker 
kostnadsytterfall och sista instans patienter där kostnad per patient6 är högre 
eftersom patienterna är mer komplicerade (de har högre vårdtyngd som det heter)7.
Projekt har startats för att få fram fakta kring vad den faktiska kostnaden för 
patienter i själva verket är på ett universitetssjukhus. Som jag senare avser att 
illustrera uppstår friktion när olika aktörsnätverk översätter Huddinges kostnader 
olika. Ledningen för Huddinge översätter också det politiska målet om att minska 
volymerna på de stora och dyra akutsjukhusen som omöjligt att realisera så länge 
som Huddinge, på grund av ersättningssystemets utformning, måste ha stora 
volymer för att täcka forskning, utbildning och den dyrare vårdprocessen. Samtidigt 
menar ledningen att Huddinge behöver den basala vården för forskningen eftersom 
det är det material som professionen i huvudsak bedriver sin forskning på. Här 
enrolleras två aktörer i ledningens översättning; patienter (som är transparanta och 
homogena och därmed möjliga att prissätta) och professionella (som behöver en 
viss typ av patienter för att bedriva forskning och utveckling). Patienter och 
professionen, främst läkarna, är traditionella allierade till sjukhusledningar för att 
föra fram krav mot politiker och tjänstemän. 

                                          
5 En diskussion som förmodligen drevs tillsammans med Landstingshuset AB och Landstingskontoret 

Vårdersättningar samt HSN-staben. 
6 Kostnad Per Patient är ett system och metod som Huddinge driver. 
7 Till exempel patienter med multipla diagnoser. 
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Det är också oklart vilken typ av investeringar som Huddinge kan besluta om 
och finansiera själv och när det är ägaren som skall göra det. När det gäller 
bildandet av dotterbolag är Huddinges ledning medveten om att sådana initiativ 
måste ägarna besluta om – fast tydligen inte samarbetet med Skandia och Ericsson! 
– men det är inte lika självklart när det gäller helikopterplattan; Den Goda 
Arbetsplatsen; digitaliseringen av röntgen och ombyggnationen av 
Intensivvårdsavdelningen. Vilket handlingsutrymme det självständiga aktiebolaget 
har i förhållande till andra delar av aktörsnätverket, i det här fallet ägarna och 
ägardirektiven, verkar således vara otydligt och öppet för förhandling. Hur som 
helst genomförs investeringarna, någonting som kommer att leda till friktioner 
mellan Huddinge, beställare och ägaren. En annan otydlig konstruktion är 
ögonsjukhuset S:t Erik. S:t Erik är ett universitetssjukhus som lades som ett 
dotterbolag till Huddinge i samband med bolagiseringen. S:t Erik har som 
aktiebolag egen ledning (VD och styrelse) samtidigt som sjukhuset formellt måste 
förhålla sig till såväl Huddinge som ägarna. De sistnämnda måste givetvis även 
Huddinge förhålla sig till. Samtidigt som Huddinge bolagiserades och S:t Erik 
inordnades däri drev den borgerliga majoriteten på för att kunna sälja S:t Erik. Men 
för att kunna sälja S:t Erik måste politikerna först associera och enrollera personal, 
ledning och styrelse på S:t Erik och dessutom Stopplagen, regeringen, Huddinges 
styrelse och ledning såväl som en tilltänkt köpare! 

Figur 8. Huddinge centrerar heterogena material. 

Huddinge utgör i denna episod det epicentrum som centrerar, positionerar och 
konstruerar andra heterogena material; professionen, patienter, politiker, 
tjänstemän, representanter från det privata näringslivet, landstingsägda aktiebolag 
och handelshögskolor. Listan kan göras lång. Som jag i förra episoden reflekterade 
kring centrerar olika epicentra heterogena material samtidigt och överlappningarna 
och friktionsytorna tilltar och därmed komplexiteten. Så här i den fjärde episoden
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verkar det finnas friktion och friktionsytor överallt; mellan allt och alla! Så är det 
verkligen. Det är nu lägligt att försöka sortera olika heterogena material efter hur 
utbredda och långa de är för att på så sätt avgränsa och skilja ut olika friktioner och 
friktionsytor. Så här långt i berättelsen om det ekonomiska laboratoriet ger en 
sortering för handen att de längsta diskurserna är de centrala timglasen 
(Landstingsfullmäktige, S:t Göran och Huddinge). Det är aktörer i epicentra som 
konstruerar, positionerar och översätter aktörer, aktörsnätverk och heterogena 
material. Med andra ord konstruerar utrymme för intermediärer att förbinda sig i 
aktörsnätverk. I sammanhanget utgör var och en av intermediärerna små 
friktionsytor som cirkulerar runt dessa epicentrum. Men eftersom det finns en 
uppsjö av dessa cirkulerande små diskursiva heterogena material (kursivt i 
figurerna) så är det just dessa som utgör primus motor för den accelererande 
komplexiteten. För runt varje epicentrum cirkulerar nu multipla förenklade 
översättningar av små diskursiva heterogena material och dessa har i sin tur 
multipla förbindelser med varandra (i förbindelser ryms förenklingar och otaliga 
associationer). Uttryckt i längd och utbredning finns de fyra materialen fästa vid 
timglasets kanter någonstans emellan epicentrum och de små diskurserna (de 
vertikala såväl som de diagonala förbindelserna). Men att dessa är ”fästa vid kanter” 
innebär inte att de är orörliga och stationära, de är intermediära entiteter som sugs 
in och ut från epicentret. 

Det här ger också för handen att jag faktiskt sorterar in till synes långa 
heterogena material som korta små intermediära diskurser, till exempel regeringen. 
Hur är detta möjligt? Helt enkelt för att utgångspunkten är den lokala kontexten 
Stockholms läns landsting och i narrativen framstår inte regeringen som en utbredd 
diskursiv kraft. I alla fall inte i jämförelse med andra heterogena material. Det är 
samma typ av re-presentationsprocess som den jag gör med ekonomisering, 
ekonomisk teori, rationella tecken och aktörer, en process där aktörer sorteras från 
intermediärer (och som liknar Callons, 1998a, re-presentation av advokaten på 
jordgubbemarknaden där denne tilldelas rollen som den aktör som manifesterar 
och levandegör ekonomisk teori och homo oeconomicus). Låt mig påminna om att 
aktörerna i Stockholms läns landsting inte agerar i narrativa vakuum. Jag är 
medförfattare i samtalen och regissör och producent av intrigerna, betydelserna och 
sorteringen. Med andra ord är sorteringen möjlig just för att jag utfört den (som i 
fallet med de intermediära konsulterna och revisorerna i förra episoden). En annan 
inte obetydlig anledning till att det är möjligt att sortera aktörer och intermediärer är 
att världen inte är uppdelad i mikro/makro. En ”platt” värld där aktörer kan gripa 
tag i och översätta vilket heterogent material som helst. Vad som händer i 
Stockholms läns landsting är att den borgerliga majoriteten försöker associera sig 
med vissa aktörsnätverk (och det aktörsnätverkets heterogent materiella 
sammansättning) för att tysta och tappa andra. Regeringen är inte undantaget denna 
ovarsamma process där sändaren är i händerna på översättarna. Vi får väl se vem 
som tappar vem! 
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Jag har som mål med berättelsen om det ekonomiska laboratoriet att illustrera att 
olika former av tillvaro pågår samtidigt. De olika formerna av tillvaro är förenkling, 
komplexitet och fördunkling. Så här långt kommet är det den samtidiga 
förenklingen och komplexiteten som jag försöker fånga och illustrera, dvs. 
förbindelser som sker i en okomplicerad tillvaro och förbindelser i en komplicerad 
tillvaro. Det som skiljer dessa åt är att okomplicerade förbindelser sker när 
någonting i singular är omgärdat av multipla förenklingar. Vardera episoden som 
illustrerats hittills karakteriseras av sådan singularitet (Landstingsfullmäktige och 
politiska plattformar; aktiebolaget; privatiserings- och bolagiseringsprocesser). 
Däremot ryms komplexitet i de singulariska episoderna tillsammans; flera epicentra 
försöker konstruera Det Stora Timglaset samtidigt vilket i sin tur konstruerar 
otaliga interferenser och referenspunkter mellan epicentra, intermediära små 
diskurser och material fästa vid epicentras kanter. För att åter göra en summarisk 
reflexion kring den svarta lådan, Huddinges bolagisering och initiativ som 
aktiebolag, utmynnar den i tre centrala beståndsdelar; plats, makt och tid. Med 
partiellt menas att jag väljer, vad jag tycker, illustrativa ”pedagogiska” exempel för 
att föra fram essensen i episoden, snarare än fullödiga analytiskt heltäckande 
scheman och ordningsföljder. 

Situerade platser: En bärande tanke i koncernen Stockholms läns landsting är att 
enskilda organisatoriska delar ska kunna ha mandat att fatta egna beslut kring vissa 
aspekter. Aktiebolag blir ett förenklat sätt att konstruera organisatoriska gränser för 
att öka tydligheten mellan beställare, utförare och ägare. Men i och med 
bolagiseringen konstrueras inte bara nya interorganisatoriska gränser utan även nya 
intraorganisatoriska gränser. Komplexiteten frodas såväl kring vilken typ av beslut 
som aktiebolag får och kan ta i förhållande till andra nu externa gränssnitt som 
inom det egna konstruerade gränssnittet. Ett exempel för intraorganisatorisk 
komplexitet, i det avgränsade och konstruerade aktiebolaget, är införandet av 
divisioner på Huddinge och S:t Eriks inordning som dotterbolag till Huddinge. Ett 
exempel för interorganisatorisk komplexitet är Helikopterplattan. På något sätt har 
beslutet fattats om att helikopterplattan ska lyftas från marken till taket på 
Huddinge. Frågan är bara vem som fattat beslutet och på vilka mandat? Ytterst 
verkar det som att landstingets fastighetsbolag Lokum AB och dess ledning och 
styrelse beslutat kring detta (i dialog med Huddinges ledning och styrelse).

Men för ägaren och ytterst politikerna i Landstingsfullmäktige, kommer beslutet 
något överraskande (något som inte visualiserats i narrativen och episoden är att 
politikerna förde en diskussion om att etablera en helikopterplatta närmare 
skärgården där ett alternativ, enligt en politiker i majoriteten, var att ta bort 
helikopterplattan från just Huddinge). Essensen är att när organisatoriska gränser 
och ett till synes robust rationellt utrymme förenklas och konstrueras uppstår 
multipla öppningar av olika storlekar vid olika punkter i de konstruerade 
gränsytorna. Den svarta lådan kring decentralisering, autonomitet (bolagisering och 
privatisering); kontrollerad konkurrens och beställar- och utförarmodellen (Den
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Stora Upphandlingen) läcker. Men sammantaget frodas inte komplexitet i singular 
(antingen intra- eller interorganisatoriskt) utan det frodas i friktionsytorna mellan 
intra- och interorganisatoriska gränser; Huddinges inre heterogenitet och 
mångtydiga position och roll i koncernen, dess förhållande till Kontrollerad 
konkurrens, Den Stora Upphandlingen, decentralisering och autonomitet 
(bolagisering). Kort sagt vad är ett universitetssjukhus (hur ska Huddinge uppfylla 
sin roll som akademi och universitetssjukhus), vilka beslutsytor och gränslinjer har 
Huddinge rätt att agera inom samt vem har egentligen det yttersta ansvaret och 
beslutanderätten i Stockholms läns landsting? 

Cirkulerande makt: Det uppstår även i denna episod nya potentiella friktionsytor i 
och med att det som utgör periferi och centrum är under ständig översättning i 
språkspelen. Vad kommer till exempel att hända med S:t Erik; ska det säljas ut och 
ska i så fall personalen vara delägare? Vem beslutar detta? Har Huddinge något att 
säga till om i frågan? Har S:t Erik, som är ett dotterbolag med egen styrelse och 
VD, någonting att säga till om? Vilka möjligheter har dessa båda sjukhus att 
översätta och konstruera världen (då, nu och sedan)? Båda är formellt 
underordnade ägaren, Stockholms läns landsting och ytterst politikerna i 
Landstingsfullmäktige, men på vilket sätt är de underordnade och kring vilka typer 
av beslut är frågor som konstruerar komplexitet och friktion. Är ägarna beredda att 
sätta S:t Erik på försäljning och därmed pröva Stopplagen? Lyckas ägarna enrollera 
och översätta personalen, Huddinge och S:t Eriks ledning? För att göra det än mer 
komplicerat tillkommer frågan om och i så fall hur en försäljning påverkar utgången 
av nästkommande års val (hösten 2002)? En process som i sig varslar, om sediment 
i historien konstrueras och upprepas, om en kommande borgerlig abdikation. Det 
cirkulerar en mängd olika vägvalsfrågor om då, nu och sedan i Stockholms läns 
landsting.

Kronos och Kairos: Huddinges bolagisering motiveras och översätts genom det år 
som S:t Göran bolagiserades, dvs. 1994. Historiens vingslag färdas i tid och rum 
och specifika översättningar skapas för att etikettera nuet (1994 i 2000 och 1994 i 
2001). I översättningsprocessen tappas vissa aspekter och som därmed förblir 
historiska artefakter som inte ryms i nuet (tillskott av resurser och goda tider). 
Andra aspekter däremot uppträder som möjliga effekter (decentralisering, tvivel 
kring enkäter, ekonomisk kontroll och effektivitet, mindre kostnader och mer 
intäkter). Det är bara det att historiens vingslag inte färdas i singular! Snarare är 
färden kantad av multipla nedslag och av multipla aspekter som översätts av en 
myriad av aktörer där det som förs vidare och det som tappas inte nödvändigtvis 
behöver vara desamma. Låter det komplicerat? Ändå är det bara ett sediment i 
historien som beaktas (1994) och än så länge har inte ”sedan” tagits i beaktning! 
Även framtiden (sedan), dvs. en föreställd position i framtiden hos aktörsnätverk av 
olika längd – Huddinge, S:t Göran, lokala politiker, Stockholms läns landsting 
(inklusive trafikfrågor), regeringen eller hälso- och sjukvård som sådan – centreras 
till nuet. De multipla översättningarna konstruerar multipla rationella utrymmen
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och multipla potentiella möjligheter för hur aktörsnätverkens iscensatta initiativ kan 
översättas. Aspekter av multipla historiska och framtida artefakter färdas och 
cirkulerar i multipla översättningar i nuet. 

En sammandragande reflexion över de fyra visualiserade episoderna gör gällande 
att i var och en av episoderna centreras och förenklas världen där ute här inne och 
ibland förefaller översättningarna uppträda i harmoni, ibland i öppen konflikt och 
ibland ryms både harmoni och konflikt i friktionen. Det uppträder översättningar 
av översättningar i singular men också i plural eftersom inzoomningarna i olika 
epicentra är ett led i att växla mellan vänster och höger sida i figuren 2 (episod 1). 
Det uppträder multipla översättningar om den pluralistiska världen som var och en 
försöker sätta världen i singular och konstruera Ordning. Nu råder således inte 
enbart förenkling (timglas som uppträder samtidigt men också var för sig) eller 
förutsättning för komplexitet (multipla förenklingar som står i relation till varandra 
i olika tid och rum), nu är komplexiteten i full blomning i och med att det 
uppträder och cirkulerar flera olika anspråk på nuet (som i sig konstitueras av då, 
nu och sedan). 

I och med nästa episods början sker ett skifte i fokus för inzoomningarna. Jag 
går från olika specificerade heterogena material (Landstingsfullmäktige och politiska 
plattformar; aktiebolaget; privatiserings- och bolagiseringsprocesser) till Den Stora 
Upphandlingen och autonomitet specifikt. Jag zoomar med andra ord in 
diskurserna belägna i timglasens kanter. Mer precist kommer nästa episod att 
illustrera några av de frågor som Huddinges ledning har adresserat i narrativen: Vad 
omfattar Den Stora Upphandlingen? Vilka ska – får – vara med? Kommer det att 
göras skillnad mellan olika aktörer (universitetssjukhus kontra akutsjukhus), dvs. 
sker konkurrensen på lika villkor? Vad är det som sjukhus ska konkurrera om? Vad 
är egentligen definitionen av ett akutsjukhus och ett universitetssjukhus? Är det 
egentligen någon som vet och vilka initiativ är möjliga att ta i systemet? Det här är 
en färd som illustrerar att förenkling och komplexitet i de empiriska episoderna får 
en ny färdkamrat; välkommen till fördunklingens tidevarv! 
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Den Stora Upphandlingen: En inre marknad med offentlig ram 

Figur 9. Den Svarta lådan Den Stora Upphandlingen. 
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 Bakgrund och inledande fas i Den Stora Upphandlingen 
I början av 90-talet infördes en beställar- och utförarmodell i Stockholms läns 

landsting. Modellen innebar, enkelt beskriven, en separation mellan dem som 
beställer vård och de som utför vård. En av drivkrafterna var idén att minska 
detaljstyrningen av vårdproduktionen, t.ex. produktionssätt och produktionsmål. 
Förhoppningar stod också till att de distinkta rollerna mellan beställare och 
utförare, där beställare analyserar behovet av vård och beställer motsvarande för en 
uppskattad summa pengar och utövarna producerar efter den lagda beställningen, 
skulle bota det eviga problemet med att behöva revidera budgetar fortgående under 
året. I Stockholm fanns (och finns fortfarande) en samsyn bland såväl politiker, 
tjänstemän som professionella om att politisk detaljstyrning i den dagliga 
verksamheten ofta är förödande. Det finns också en viss marknadskoppling i 
beställar- och utförarmodellen givet betoningen på affärsmässighet och att 
utförarna i någon mening faktiskt konkurrerar med varandra om uppdragen. När 
lagen om offentlig upphandling (LOU 1992:1528) vann laga kraft innebar det att 
marknadskopplingen mellan beställare och utförare ytterligare förstärktes. LOU 
stipulerar vad som måste läggas ut på anbud och konkurrensutsättas och lagen 
reglerar också hur själva anbudsförfarandet ska gå till. I första kapitlet, fjärde 
paragrafen i LOU anges att: 

”Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns 
och även i övrigt genomföras affärsmässigt.”

Undantag finns om värdet på upphandlingen anses vara lågt eller om patientens 
fria val inskränks, då ska så kallad direktupphandling användas1.

Arbetet med att lämna anslagsmodellen till förmån för en beställar- och 
utförarmodell har drivits successivt inom Stockholms läns landsting sedan slutet av 
80-talet och i vid mening har processen i princip utvecklats oavsett politisk 
majoritet, dock med skiftande riktning, innehåll och intensitet. Den borgerliga 
majoritetens utvecklingslinje efter valet 1998 skilde sig dock markant från tidigare 
linjer i och med att alla akutsjukhus i Stockholm var tänkt att bolagiseras. Den 
första april 2000 blev Huddinge universitetssjukhus, Danderyds akutsjukhus, S:t 
Eriks ögonsjukhus samt folktandvården aktiebolag. I och med bolagiseringarna 
renodlas beställar- och utförarmodellen ytterligare. Formellt ligger det bolagiserade 
sjukhuset under ett moderbolag i Stockholms läns landsting som heter 
Landstingshuset AB. Ägandet av aktiebolaget utövas av landstingsstyrelsens 
allmänna utskott som består av gruppledarna från varje parti. När politiken har 
prioriterat och tagit ställning till medborgarnas behov skall beställningar läggas och 
volymer fördelas hos utförarna. En uppgift som faller på tjänstemännen. Sedan är 
det utförarnas ansvar att leverera vissa mängder vård inom ramen för givna 
kostnader och av tillräcklig kvalitet. 
                                          

1 Upphandling sker enligt 6:e kapitlet genom urvalsupphandling, förenklad och direkt upphandling. Den 
förstnämnda är i lagmässig mening den striktaste. 
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Ett av de bakomliggande skälen till att bolagisera akutsjukhus är att konstruera 
ett konkurrensklimat mellan de olika akutsjukhusen. Under 2000 började arbetet 
med att försöka skapa en konkurrensutsatt marknad som skulle träda i kraft den 
första januari, 2003. Det inofficiella namnet var Den Stora Upphandlingen (DSU) 
som senare skulle bli det officiella namnet för detta stora projekt2. Ett år senare, 
2001, var diskussionen om omfattningen och innehållet i Den Stora Upphandlingen 
fortfarande igång och en rad olika upphandlingsmodeller presenterades, risker 
bedömdes och nödvändiga förändringar analyserades. Vid denna tid, 2001, 
stoppades de pågående bolagiseringsprocesserna i Södersjukhuset, Karolinska 
sjukhuset, Norrtälje och Södertälje sjukhus på grund av att folkpartiet tillsammans 
med oppositionen reserverade sig i Landstingsfullmäktige mot fortsatta 
bolagiseringar. Motivet var att det behövdes utvärderingar av de bolagiseringar som 
redan utförts innan bolagiseringsprocessen kunde fortsättas. Det först satta 
datumet för Den Stora Upphandlingen senarelagdes till första januari 2004. Men 
även detta datum var i farozonen vid tiden då de narrativa samtalen utspelade sig. 

Fördunkelhetens landskap 
Redan innan avsnittet börjar vill jag förtydliga en sak och det är att den här 

episoden är tätt sammanflätad med episod 7 (och så även appendix 5 med 7). 
Därför sker det en hel del hänvisningar till episod 7 i denna episod, något som är 
nödvändigt för att inte berättelsen ska bli alltför fragmentarisk och 
dekontextualiserad. Nåväl, jag iscensätter detta avsnitt genom den viktiga frågan; 
när skall Den Stora Upphandlingen starta egentligen? Den initiala förenklingen 
gjorde gällande att den ska starta första januari 2003 och omfatta S:t Göran och de 
akutsjukhus som blivit bolagiserade innan dess. Detta förutsatt att ägarna, 
Stockholms läns landsting, anser att dessa enheter är mogna för att möta 
konkurrens. I S:t Görans överlåtelseavtal med Stockholms läns landsting fanns 
stipulerat att avtalet kan förlängas ifall ägarna till Huddinge och Danderyd av något 
skäl finner att det satta datumet för DSU inte är möjligt. Stockholms läns landsting 
kan till exempel åberopa att de bolagiserade sjukhusen inte är mogna för 
konkurrens. I så fall utlöses klausulen och S:t Görans avtal förlängs. 

Men betänkligheter finns om klausulen och således själva kontraktskrivningen är 
förenlig med Lagen om Offentlig Upphandling. Det hela beror på hur LOU 
översätts; måste aktiebolag prompt upphandlas eller går det att göra undantag? Å 
andra sidan är risken för sanktioner vid eventuellt överträdande av LOU nästan 
obefintlig, enligt finanslandstingsrådet är det endast den politiska prestigen som kan 
få sig en törn! Således är det ”den goda viljan” och inte Lagen om Offentlig 
Upphandling som sådan som motiverar politikerna. Finanslandstingsrådet talar om 
att Stockholms läns landsting bjudit in Konkurrensverket och Nämnden för 
Offentlig Upphandling. Det senare aktörsnätverket enrolleras och tystas eftersom 
de, enligt finanslandstingsrådet, inte hittat några oegentligheter. Associeringen med

                                          
2 Senare förekom namnet Stockholmsmodellen 2000. Det namnet översattes aldrig någon längre tid. 
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Konkurrensverket och Nämnden för Offentlig Upphandling översätts offentligt av 
den borgerliga majoriteten för att tysta och enrollera eventuella kritiker3 (i skrift, 
t.ex. pressmeddelanden och i tal, i Landstingsfullmäktige och media). 

När så Stopplagen gjorde entré översattes den som ett hot av ledningen vid S:t 
Göran eftersom en möjlig tolkning av Stopplagen skulle kunna vara att det var mot 
lagen att beställa sjukvård av S:t Göran och också att förlänga det befintliga 
kontraktet. VD på S:t Göran4 ägnade mycket kraft åt att få till stånd en förändrad 
översättning av Stopplagen. En ansträngning som ledde VD att försöka enrollera 
och associera sig med avlägsna aktörsnätverk, till exempel regeringen, andra partier 
och riksdag. VD lyckades med sin ambition att formulera om vissa delar av 
Stopplagen och med att förlänga avtalet mellan sjukhuset och Stockholms läns 
landsting (till utgången av 2006). Dock gäller att om ägarna finner att 
konkurrensupphandling kan ske 2004 är S:t Göran med i den, dvs. då hävs det 
förlängda kontraktet. Den ursprungliga driftsstarten för DSU blev, som jag tidigare 
skrivit, senarelagd i och med att S:t Görans klausul realiserades och att arbetet med 
att förberedda upphandlingsprocessen (förfrågningsunderlaget) försenats. 

Ett antal olika vägval för översättningen av konkurrens i Den Stora 
Upphandlingen börjar nu uppträda i de narrativa samtalen. En kritisk vägvalsfråga 
handlar om vad det egentligen är som ska upphandlas. Upphandling av 
vårdvolymer, dvs. olika patientgrupper, var den första förenklingen. Men denna 
förenkling gav upphov till nya frågetecken; givet att vårdvolymer avtalsmässigt 
flyttas mellan sjukhusen kommer verkligen patienterna att följa de teoretiskt tänkta 
strömmarna? Kan ett sjukhus klara sig utan vissa enheter, t.ex. 
intensivvårdsavdelning, anestesi, kirurgi? Hur påverkar denna tävlan om patienter 
mellan sjukhus ambitionen att lyfta patienter från den dyra akutsjukvården till den 
billigare primärvården? Det beslutades att vissa volymer inte kan upphandlas i 
konkurrens eftersom de endast fanns på ett eller några ställen i Stockholm 
(transplantationer, neurokirurgi, hjärtkirurgi osv.) eller är absolut nödvändiga 
verksamheter för att driva ett akutsjukhus (t.ex. intensivvårdsavdelning och 
akutmottagning). En annan reglering, som infördes någon gång under 2000, var att 
alla dåvarande akutsjukhus i Stockholm (sju till antalet) skall finnas kvar oavsett 
eventuella effekter av Den Stora Upphandlingen. Denna förenklade åtgärd 
fördunklas dock i och med att ingen egentligen vet vad ett akutsjukhus är, än 
mindre ett universitetssjukhus. Det saknas helt enkelt definitioner. Vidare infördes 
regleringen trotts att inget beslut var fattat huruvida de landstingsdrivna 
förvaltningssjukhusen skulle vara med i Den Stora Upphandlingen eller inte. 

                                          
3 Diskussioner i Landstingsfullmäktige om huruvida upphandlingar skett regelrätt vid så kallade avknoppningar, 

t.ex. vårdcentraler, var frekvent förekommande (se t.ex. fullmäktigeprotokoll 2000-10-10; 2001-03-13; 2001-04-03; 
2001-10-09; 2001-11-13; 2001-12-11). Även, som tidigare visualiserats, försäljningen av S:t Göran har fått utstå 
samma typ kritik. Majoritetens översättning att upphandlingar sker korrekt i Stockholms läns landsting, vilket 
granskningen av NOU intygar, har även använts i debatter med oppositionen i Landstingsfullmäktige och i media 
(t.ex. fullmäktigeprotokoll 2001-04-03). 

4 Tillsammans med representanter från ägarna, dvs. Capio. 
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Det hela fördunklas än mer i och med prissättningsproblematiken. För att 
upphandlingen ska kunna genomföras krävs att vårdvolymerna kan prissättas. 
Denna problematik troddes vara löst år 2000 när prislistorna för sjukhusen blev 
transparanta, dvs. när det blev möjlighet att jämföra kostnader för en galloperation 
mellan Danderyd, Huddinge och S:t Göran. Men går det verkligen att jämföra 
priserna? Är det inte så att premisserna för vården är väsensskilda mellan olika 
sjukhus och att det snarare är det som förklarar prisskillnaderna och inte faktiska 
skillnader i effektivitet? Frågan aktiverar och engagerar en rad aktörer och 
aktörsnätverk och kampen om att etablera Den Stora Översättningen är en av de 
mest friktionsfyllda som uppträder i Stockholms läns landsting (en friktion jag 
återupptar och ägnar mer kraft åt i episod sju). Ett annat problem med anknytning 
till prisproblematiken är betalningssystemet. Sjukhusen får betalt per prestation, 
dvs. rörlig ersättning, och den ersättningsmodellen verkar driva fram en utveckling 
mot en expansion av volymer på sjukhusen. Något som motverkar ambitionen att 
föra över patienter från den dyrare akutsjukvården till den billigare primärvården. 
Aktörerna och aktörsnätverkens olika översättningar av varför och hur denna 
utveckling ska förändras står inte i fokus just nu (mer i episod sju). För denna 
episod är det tillräckligt att poängtera att aktörerna i Stockholms läns landsting 
noterar denna tendens och delar översättningen att det är problematiskt då 
betalningssystemet är kostnadsdrivande. Problemet översätts som än mer 
problematiskt då primärvården inte har prestationsersättning och att denna del av 
hälso- och sjukvården därför inte har tillräckliga incitament för att vilja ta emot och 
behandla patienter. Med andra ord en översättning om att homo oeconomicus 
saknas i primärvården!5 Det har initierats diskussioner om att dela upp 
akutsjukhusens ersättning i en fast och en rörlig del, denna förenklade lösning på 
ersättningsproblemen gör dock inte entré förrän senare.

En annan problematik mellan primärvård och akutsjukhusvård, som har direkt 
bäring till DSU, kretsar kring vilka som överhuvudtaget ska få vara med när 
upphandling i konkurrens ska genomföras. En oro som ledningen på Huddinge för 
fram6 är att om aktörerna på stan erbjuds möjlighet att delta i upphandlingen, 
innebär det då inte att prissättningen blir än mer missvisande? Aktörerna på stan 
har ett lättare klientel, ingen akutsjukvård, de kan hålla begränsade öppettider osv., 
vilket innebär att priserna naturligtvis är betydligt lägre där7, som en tjänsteman 
uttrycker det. Ifall dessa kritiska skillnader inte beaktas vid upphandlingen blir det 
snedvridning av konkurrensen eftersom den inte sker på samma villkor.

                                          
5 Även om denna ståndpunkt visualiseras lite här och var i råtexterna är den inte tydlig. Det beror på att 

primärvård som eget tema har uteslutits ur studien då akutsjukvården varit i fokus. I intervjuerna finns det gott om 
argumentation angående de negativa effekterna av anslagsfinansiering i primärvården för ambitionen att flytta 
patienter från akutsjukvården till primärvården. Jag får än en gång vädja till läsarens tillit angående min trovärdighet. 
Den nyfikne läsaren rekommenderas att läsa fullmäktigeprotokoll från 2001 och debatten om effekterna av 
privatiseringarna i vårdcentralerna i Södra Stockholm (t.ex. 2001-02-13; 2001-04-03; 2001-09-11; 2001-10-09; 2001-
12-11). Eller att läsa mina intervjuutskrifter. 

6 S:t Göran har också denna invändning, dock inte visualiserat i denna episod. 
7 Detta påstående – om kökapande aktörer som bara plockar russin ur kakan – tillbakavisas bestämt av de 

intervjuade privata aktörerna på stan. 

197



Översättningar om vilka som gynnas och vilka som missgynnas i Den Stora 
Upphandlingen är heterogena, till och med diametralt motsatta, mellan olika 
politiska läger och mellan privata och offentliga utförare. Två vanliga och 
friktionsfyllda översättningar är att antingen tenderar Stockholms läns landsting att 
gynna sina egna utförare eller så gör de inte det. Vad som är rätt eller fel låter jag 
vara osagt, vad som är klart, och som kommer att utvecklas mer i episod sju, är att 
ståndpunkterna snarare beror på var aktörerna, vid den aktuella tiden, är situerade i 
systemet än faktisk tillhörighet. Landstingspolitikerna i studien undantagna, de är 
ideologiskt starkt förankrade i denna fråga. 

Ett mycket problematiskt material i Den Stora Upphandlingen är patienten. 
Försök att flytta patienter från akutsjukvården till primärvården verkar ständigt 
misslyckas; remitterande läkare ändrar inte rutinerna för vart de ska skicka 
patienterna samtidigt som tilliten för sjukhusvård är stor hos patienterna. När så 
nya och billigare lösningar etableras minskar inte efterfrågan av sjukhusvård. 
Tvärtom ökar den hela tiden vilket sammantaget leder till att 
sjukvårdskonsumtionen totalt sett ökar (i narrativen figurerar Östermalmsborna för 
att exemplifiera detta; de påstås öka sin konsumtion av vård i samma takt som 
infrastrukturen byggs ut). Slutsatsen, som är utbredd bland de intervjuade 
tjänstemännen, är att efterfrågan verkar vara närmast outtömlig. När utbudet ökar, 
ökar efterfrågan med motsvarande. Dessa kombinationer – etablerade vanor, 
efterfrågekurvans omättlighet och sjukvårdens ersättning – är ett stort problem för 
beställarna, men inte lika mycket för ägarna visar det sig. Patienternas ovilja att låta 
sig homogeniseras och geografiskt förflyttas mellan akutsjukhus och mellan 
akutsjukvård och primärvård leder till att ytterliggare förenklingar införs. Den här 
gången iscensatt av tjänstemännen för att åtminstone försöka minska kostnaderna. 
Om inte patienterna söker upp primärvården för lättare åkommor och fortsätter att 
gå till ”sitt” akutsjukhus kanske det är möjligt att sektionera och differentiera 
patientens kostnader på själva sjukhuset. Nu etableras till exempel en sektionerad 
akutmottagning med olika ingångar beroende på hur allvarligt sjuk patienten är. Vid 
den så kallade lättakuten tar en sjuksköterska emot och avgör vilka resurser som 
behövs för att ta hand om patienten (ett liknande försök initieras ungefär samtidig 
på Huddinge, dock först visualiserat i episod sju). Den här lösningen är 
kontroversiell eftersom den ytterliggare spär på friktionen som råder mellan 
akutsjukhusvård och primärvård och ambitionen att minska patientantalet vid den 
fysiska artefakten akutsjukhuset (även om lättakuten på Huddinge bemannas av 
primärvårdspersonal).

Ett medicinskt programarbete initieras också i Stockholms läns landsting. Ett 
stort projekt, mätt i pengar såväl som i antal människor, som ska ge möjlighet att 
identifiera och definiera olika patientgrupper8. Tjänstemännens och politikernas 
översättning av det medicinska programarbetet är att det syftar till att utveckla de
                                          

8 För en mer utförlig beskrivning av Medicinskt Program Arbete – som är det officiella namnet – se årsrapport 
från Stockholms Medicinska Råd (2001). 
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medicinska, de organisatoriska och de behovsmässiga möjligheterna för att bedriva 
högkvalitativ och effektiv vård (best practice, organisering efter diagnoser 
respektive ökad förmåga för att identifiera behov hos befolkningen). I Stockholm 
uppenbarar sig ytterliggare möjligheter med det mediciniska programarbetet. I och 
med att fakta kring vilka metoder som är rätt och bra utvinns och att denna 
faktabaserade kunskap också styr praktiken i Stockholm9 ökar möjligheterna att 
precisera prissättningen. Förutom att DRG-systemet blir mer precist finns även 
förhoppningar om att beställarnas position vis-á-vis utförarna stärks. Det 
medicinska programarbetet översätts således som en möjlighet att både 
homogenisera patienten som klassificeras i olika diagnoser och öka precisionen i 
prissättningen av densamma. I det medicinska programarbetet är både S:t Göran 
och Huddinge representerade genom medicinskt sakkunniga. De är alltså med och 
översätter patienten och till patienten angränsande frågor som berör andra aktörer i 
aktörsnätverket, till exempel frågor om ersättning för olika diagnoser och 
verksamhetsinriktningar. Naturligtvis är ”dessa andra” aktörer också 
representerade, till exempel andra akutsjukhus, men det är inte svårt att tänka sig att 
Huddinge som är ett universitetssjukhus tillsammans med det första privata 
akutsjukhuset S:t Göran haft stort inflytande i dessa frågor. 

Översättningen av det medicinska programarbetet associeras och enrolleras in i 
Den Stora Upphandlingen och det utformas fyra möjliga boxar som patienterna 
kan placeras i. Den förenklade översättningen av den komplexa patienten renderar 
följande fyra områden; sällan förekommande vård, garantivolym, garantivolym som 
kan utsättas för konkurrens och extern konkurrens. Fast patienten låter sig inte 
enrolleras denna gång heller och för tjänstemännen börjar det bli tydligt att arbetet 
med att homogenisera patienten är svårare än vad man kunnat föreställa sig. Den 
politiska majoriteten låter sig inte enrolleras in i tjänstemännens översättning, 
åtminstone inte när det gäller omfattningen av Den Stora Upphandlingen. Detta 
återkommer jag strax till. När det gäller oppositionen så skiljer sig deras 
översättning inte nämnvärt från något annat aktörsnätverks när det gäller det 
medicinska programarbetet sett i sig själv. Oppositionen för fram att det är väldigt 
viktigt för hälso- och sjukvårdens utveckling att arbetet bedrivs och lyckas. Det är 
det medicinska programarbetets association med DSU som ger upphov till 
motstånd. Socialdemokraterna har hela tiden deklarerat att de, ifall de vinner det 
kommande valet, planerar att blåsa av Den Stora Upphandlingen. 

Som jag skrev inledningsvis i denna episod öppnas aktiebolagets svarta låda såväl 
som den borgerliga majoritetens då folkpartiet, tillsammans med oppositionen, 
röstar mot övriga majoriteten i Landstingsfullmäktige. Därför stoppas 
bolagiseringsprocessen för Norrtälje och Södertälje sjukhus, Södersjukhuset och 
Karolinska sjukhuset. Orsaken till att partierna röstar mot fler bolagiseringar är att

                                          
9 De aktörer jag intervjuat använder begreppen best-practice och evidensbaserade metoder ganska oprecist, 

åtminstone om de jämförs med mer officiella definitioner. Enligt Stockholms Medicinska Råd (2001) definieras och 
inordnas evidensbaserade metoder – tillsammans med konsensusbaserade metoder – i begreppet best-practice. 
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de bolagiserade sjukhusen måste utvärderas; fakta behövs kring vilka aktiebolagens 
effekter är för hälso- och sjukvården. Komplexiteten tilltar ytterligare eftersom 
förenklingar följer på förenklingar. Fakta kring bolagiserade akutsjukhus behövs 
men själva föremålet för utvärdering är i sig inte definierat. Vad är egentligen ett 
akutsjukhus? Med andra ord ska utvärdering och fakta utföras på en entitet som 
inte är definierad! Folkpartiet associerar sig hur som helst med oppositionen och 
den borgerliga enigheten splittras. Folkpartiets överraskande avhopp, beror enligt 
övriga majoriteten, på friktion mellan de folkpartistiska lokalpolitikerna och 
riksdagspartiet, en friktion där de lokala politikerna fick vika sig. Följden blev att 
Norrtälje sjukhus och Södersjukhuset, som var långt framme i processen, 
bolagiserades först årsskiftet 2001-2002. Södertälje sjukhus och Karolinska 
sjukhuset som påbörjat det mödosamma förberedelsearbetet blev aldrig 
bolagiserade.

Trots att oppositionen och folkpartiet stod på samma sida i 
Landstingsfullmäktige fanns en påtaglig skillnad dem emellan och det var 
aktiebolagets association till decentralisering och konkurrens (offentliga såväl som 
privata aktiebolag och DSU). Oppositionens oro är så att säga folkpartiets 
förhoppning. Oppositionen är djupt oroad för utvecklingen mot att frigöra homo 
oeconomicus i autonoma bolagiserade enheter som ska konkurrera med varandra. 
Jag vill betona att oppositionens frågeställning inte på något sätt är unik. 
Majoriteten funderar också över detta och för att säkerställa att aktörerna på den 
tilltänkta sjukvårdsmarknaden inte uppför sig hälso- och sjukvårdsmässigt oetiskt, 
genom att till exempel tumma på kvaliteten för att hävda sig i konkurrensen, 
initieras en vårdetisk plattform. Förutom att det alltid är viktigt med etiska frågor i 
hälso- och sjukvården hänförs projektet specifikt som pendang till den tilltagande 
ekonomiseringen (vinst, prissättning m.m.) och den suboptimerande och 
resultatoptimerande homo oeconomicus. Det rationella tecknet aktiebolaget 
översätts dock fortfarande hos de flesta aktörer som något positivt, dvs. nätverket 
är fortfarande utbrett. Starkast övertygelse verkar de borgerliga partierna 
moderaterna och kristdemokraterna ha tillsammans med de bolagiserade 
akutsjukhusen Huddinge och S:t Göran. Deras översättning är intakt; aktiebolaget 
är vida bättre än förvaltningsformen. För att enrollera och tysta kritiker och tvivlare 
hänvisar den borgerliga majoriteten, folkpartiet lokalt inkluderat, till de numeriska 
fakta som finns för sjukhusen; de landstingsägda aktiebolagen visar upp starkare 
resultat och lägre kostnadsökningar än de förvaltningsdrivna. Vissa oförutsedda 
händelser har dock inträffat i aktiebolagens iver att expandera. För att reducera 
komplexitet införs nya förenklade restriktioner på den blivande 
sjukvårdsmarknaden, t.ex. leder en alldeles för kraftig expansion till avdrag på 
budgeten. Det är bara det att dessa förenklingar, initierade för att reducera 
komplexiteten, sliter sig loss, tar oanade vägar och kreerar än mer komplexitet (som 
i fallet med de oväntade effekterna av regleringar för förlossningsvården i 
Stockholms läns landsting som finns i de narrativa råtexterna). 
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Majoritetens svarta låda aktiebolaget (decentralisering) må tvärt ha öppnats i och 
med folkpartiets initiativ i Landstingsfullmäktige, men när det gäller fundamentet 
konkurrens är den borgerliga koalitionen fortfarande tätt associerade med varandra. 
Den svarta lådan konkurrens som generellt fenomen är alltså fortfarande sluten för 
majoriteten. Men även den svarta lådan har börjat läcka eftersom heterogena 
förenklingar uppträder som konstruerar friktionsytor och friktion inom 
majoriteten. Jag tror inte att landstingsråden i sig är oeniga. Snarare är det 
landstingsrådens olika roller som ger olika översättningar; de agerar och associerar 
sig med olika aktörsnätverk och utvecklar därför så sakteliga olika värdegrunder. De 
fyra landstingsrådens roller är; ansvar för Stockholms läns landstings finanser (m), 
akutsjukvård (m), primärvård (fp) och beställarsidan (kd). I synnerhet råder friktion 
då det borgerliga aktörsnätverket ska översätta Den Stora Upphandlingen. En av de 
sista homogena förenklingarna som uppträdde i modellen med upphandling av 
vårdvolymer verkar ha uppstått utan någon egentlig utredning, nämligen den tvärt 
framkastade procentsatsen mellan majoritetens landstingspolitiker och centrala 
tjänstemän. Det kanske var så att 25 procent lät tillräckligt omfattande för att 
bibehålla den ideologiska framtoningen i politiken och tillräckligt begränsande för 
att inte verka alltför skräckinjagande för medborgare och opposition. Det 
spekuleras kring detta bland olika aktörer, men vem vet hur det egentligen förhöll 
sig?10

Efter detta verkar översättningarna i den borgerliga majoriteten ta olika 
riktningar och de fyra representanternas uppfattning om vad som kan upphandlas 
spänner mellan 10-100 procent (akutsjukvården omsätter totalt ca tio miljarder). 
Oavsett denna procentuella diskrepans, oavsett regleringarna och svårigheterna 
(med förflyttningen och homogeniseringen av patienterna; avsaknaden av 
definitioner för akutsjukhus och universitetssjukhus; vad som skall upphandlas och 
hur; vilka som får vara med i upphandlingen; hur prissättningen ska gå till osv.) 
översätter majoriteten fortfarande effekterna av konkurrensutsättning som stora. 
Uttalade effekter är prispress utan att förflytta stora volymer; förflyttning av stora 
volymer; konkurrens innan upphandlingsprocessen (potentiell konkurrens); 
mångfald i ägarledet såväl som i utförarledet vilket leder till dynamik då kompetenta 
aktörer träder in och leder och driver utvecklingen; kostnadseffektivitet; 
marknadsmekanismen slår ut ineffektiva verksamheter och till sist ekonomiskt 
rationella investeringar. 

Det sistnämnda exemplet om ekonomiskt rationella investeringar är 
omdebatterat bland aktörerna när det gäller magnetröntgenkameror11. Det 
intressanta med exemplet är inte att det verkar finnas för många
                                          

10 I råtexten är det inte en tjänsteman som var närvarande som berättar hur det gick till. Ungefär samma historia 
fick jag av en aktör som var närvarande vid mötet i fråga, dock ett år senare, dvs. 2002. Då jag valt att visualisera 
intervjuer från 2001 i denna episod, och att båda historierna är substantiellt likartade, är historien om när politiker 
fattade beslut om 25-procents omfattning av Den Stora Upphandlingen inte visualiserad av någon person som 
verkligen var där. 

11 Dock enbart visualiserade genom politiker i narrativen. 
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magnetröntgenkameror utan vad som anges vara den bakomliggande orsaken. 
Oppositionens översättning gör gällande att det är marknadskrafterna och homo 
oeconomicus iver att expandera som drivit fram utvecklingen. Majoritetens 
översättning gör gällande att professionell makt och prestige och 
förvaltningsformens oförmåga att styra via anslag är det som drivit fram 
utvecklingen. Även köer i akutsjukvården och varför patienter inte söker nya 
alternativ är vida diskuterade exempel; vad är egentligen förklaringen? 
Oppositionens översättning är att bolagsledningar, homo oeconomicus på S:t Erik i 
det här fallet, inte upplyser patienterna om rätten till valfrihet, att de har rätt att 
uppsöka andra delar med betydligt kortare köer. Majoritetens översättning är att 
läkarna inte förändrar sina rutiner i samband med remitterandet av patienter (gamla 
vanor är svåra att bryta menar de). Här enrolleras dagens unga, och morgondagens 
stora sjukvårdskonsumenter, då majoriteten menar att dessa kommer att ställa 
högre krav på vården. Med andra ord kommer patienterna att bli mer upplysta och 
därmed mer krävande vårdkonsumenter. 

Sammanfattat så här långt så ifrågasätter oppositionen Den Stora Upphandlingen 
och översätter denna som ett oansvarigt och unikt experiment som ofattbart nog 
omfattar hela akutsjukvården12. Tjänstemännen misströstar och börjar undra om 
det ens går att identifiera fem procent som är möjliga att konkurrensutsätta. De 
professionella, här re-presenterade av Huddinges och S:t Görans ledning, har en 
liknande översättning som tjänstemännen. De stora frågorna för Huddinge och S:t 
Göran är om DSU går att genomföra överhuvudtaget och i så fall vad är det då 
som egentligen gäller; konkurrens eller samverkan, hur och när? Den fördunklade 
situationen kring DSU, där så många olika förenklingar av förenklingar cirkulerar, 
konstruerar irritation och osäkerhet hos S:t Göran och Huddinge. Samtidigt pågår 
aktiviteter för fullt i båda akutsjukhusen för att rusta sig inför Den Stora 
Upphandlingen; etablering av nya affärskoncept, investeringar, prisstrategier och 
expansion. I fördunklingens tidevarv skymtar aktörer oanade möjligheter men 
också fördunklade konsekvenser. Nu börjar också Den Stora Upphandlingen 
cirkulera och etiketteras som Den Inte Så Stora Upphandlingen (DISSU) fast det 
fortfarande är höljt i dunkel om någonting annat än 100 procent är acceptabelt ifall 
upphandlingen skall ske helt i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling13.

En ny förenklad lösning för Den Stora Upphandlingen är att upphandla 
management istället för volymer. Denna idé verkar vara kortlivad hos 
tjänstemännen men vållar stor oro hos beslutsfattarna på Huddinge. Politikerna 
översätter också denna lösning olika. Vad som är aktuellt i en del av 
aktörsnätverket är således inaktuellt i någon annan. En annan möjlighet som 
uppträder är att upphandla hela vårdkedjor, ”från ax till limpa”. Här inträder en

                                          
12 Dessa röster hörs inte så starkt i råtexterna i jämförelse med hur de ljöd i Landstingsfullmäktige (närmare 

bestämt i protokoll 2001-04-03; 2001-05-15; 2001-12-11; för senare diskussion se 2002-02-12) och i andra ej 
visualiserade intervjuer. 

13 Se också till exempel protokoll från Landstingsfullmäktige 2001-02-13; 2001-06-18; 2002-02-12 
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partipolitisk fördunkling då moderaterna kan tänka sig denna lösning medan 
folkpartiet är emot14. Oavsett lösning ger de potentiella konstruktionerna upphov 
till nya fördunklade frågor: Vem får vara med, hur mycket får aktörer i 
upphandlingen vinna, är det förenligt med Stopplagen, med LOU? Nu florerar det 
en mängd olika översättningar kring vad som utgör substansen i DSU. Är det 
volym, procentandelar, management eller till och med hela vårdkedjor? Den 
förenklade modellen kring volymer och procentandelar föll och ytterligare 
händelser kring upphandling av management och vårdkedjor återkommer jag till i 
episod 7. Jag kan dock redan nu avslöja att det förenklade förslaget blir ganska 
dramatiskt. En annan förenklad översättning som verkar vara en sluten svart låda, 
dvs. den är vida spridd i aktörsnätverket, är att Den Stora Upphandlingen verkar 
sakna motstycke i Sverige och i världen, såväl vad det gäller omfattning som 
innehåll. Majoriteten försöker avdramatisera DSU och stora upphandlingar i 
konkurrens genom att lyfta fram tidigare erfarenheter av konkurrensutsättning av 
kollektivtrafiken. Översättningen av konkurrensutsättningen av kollektivtrafiken är 
också en politisk kontrovers, men den hör inte till den här historien!

Det cirkulerar nu en rik flora av förenklingar av förenklingar kring kontrollerad 
konkurrens/Den Stora Upphandlingen och decentralisering/aktiebolag. Men nu 
cirkulerar också olika förenklingar av förenklingar kring konkurrensens natur, 
effekter, innehåll och drivkrafter och oavsett aktörsnätverk (politiker, tjänstemän 
eller professionella) översätter aktörerna händelser och jämför dessa med hur andra 
aktörer på privata marknader skulle ha agerat. Originalen har gått förlorade 
(decentralisering, kontrollerad konkurrens, DSU, aktiebolag, ekonomiskt rationella 
aktörer, pris, utbud och efterfrågan, patienter som bär sina egna kostnader osv.) 
och oavsett hur aktörerna försöker hitta tillbaka uppstår nya sidoeffekter! Det 
rationella tecknet pris översätts som centralt för att skapa konkurrens och är i 
översättningen tätt associerat med utbud och efterfrågan (och alltid tillsammans 
med kvalitet förutsatt att den går att mäta, ett annat problem där förhoppningen 
står till det medicinska programarbetet). Den Stora Upphandlingen blir, som en av 
majoritetens företrädare uttrycker det, ett marknadstest där framtiden får utvisa 
vilka dynamiska effekter som uppträder. Min tolkning – översättning – är att 
politikerna i majoriteten i det här läget av översättningsprocessen etiketterar 
konkurrensens natur, innehåll, drivkrafter och effekter och andra aktörer avvaktar 
besluten. Detta kallar aktörerna vägvalsfrågor i narrativen. Frågan är bara vilka 
beslut som tas och i vilket syfte. Fattas beslut av ideologiska skäl eller för att 
simulera och stimulera konkurrens eller är besluten rentav fattade som ett resultat 
av olika konkurrensprocesser?  

När det gäller konkurrensens natur specifikt verkar en någorlunda homogen 
översättning vara att den är farlig för hälso- och sjukvården. Konkurrens måste 
skötas, övervakas och regleras. Regleringar och politiska beslut är ett flitigt använt
                                          

14 Vilket kan vara förklaringen till S:t Görans svårigheter att etablera geriatrisk vård genom förvärv i Stockholms 
läns landsting. 
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verktyg. Men hur och i vilket syfte dessa förenklingar tillkommer är höljt i dunkel. 
Ett exempel är förflyttningen av befolkningen mellan Danderyd och S:t Göran. 
Politikerna översätter detta som ett utslag av faktiska prisdifferenser, men i själva 
verket är det ett intentionsavtal utformat av borgerliga politiker och S:t Göran. Om 
avtalet realiseras innebär det en rejäl tillväxt på marknaden för S:t Göran. Ett annat 
motiv med intentionsavtalet än att gynna en privat kostnadseffektiv förebild är att 
ge politiska signaler till alla akutsjukhus att de redan innan DSU går över i skarpt 
läge riskerar att förlora volymer (till exempel Danderyd som riskerar att förlora 
”marknadsandelar” till S:t Göran). Det är således någon slags a priorisk potentiell 
konkurrens som i så fall ligger bakom intentionsavtalet. Men i fall politikerna ska 
vara ”processen” trogen borde förflyttningen av volymer vara ett utslag av 
upphandling i konkurrens och således ske a posteriori. Det vill säga en händelse 
som inträffar efter Den Stora Upphandlingens driftstart. Effekter av DSU 
transporteras på detta sätt från en möjlig framtida realitet till en nutida föresats där 
till exempel Danderyds nuvarande högre pris riskerar att realiseras när som helst i 
nuet!

Ett annat dunkelt exempel på regleringar är sektioneringen av Stockholm läns 
landsting för att behålla mångfalden av utförare. I narrativen handlar det specifikt 
om Karolinska sjukhusets förmåga att hävda sig i upphandlingen av 
laboratorietjänster15 och som gett upphov till det förenklade beslutet om att ingen 
aktör får ha en större geografiskt marknadsandel än 43 procent16 och med ett 
minimum antal aktörer om tre. Beslutet är knepigt då det handlar om avvägningar 
mellan stordriftsfördelar och marknadsdynamik. Men vilka förutsättningar som ska 
gälla för att den ena skall prioriteras före den andra är fördunklat. Ett annat 
exempel är starroperationer och S:t Eriks förmåga att hävda sig i upphandlingen. 
Återigen är de bakomliggande motiven i avvägningen mellan stordriftsfördelar och 
marknadsdynamik fördunklade. Dessutom fördunklas motiven för regleringarna än 
mer i det sistnämnda fallet. Majoriteten ville nämligen sälja det landstingsägda 
aktiebolaget S:t Erik men Stopplagen, en annan typ av reglering som iscensatts 
ungefär vid samma tid av ett annat politiskt aktörsnätverk; regeringen, skapade stor 
rikstäckande debatt. De politiskt iscensatta regleringarna är kontroversiella och 
tänkbara effekter av besluten diskuteras ivrigt (vad händer med 
marknadsdynamiken?). Men vad det framförallt visar är hur svårt politikerna har 
för att låta konkurrensprocessens osynliga hand fälla utslag. Och det redan innan 
DSU startar! Fast den ”domen” måste betraktas i ljuset av att politiskt 
beslutsfattande sker i skärningspunkten mellan många olika aktörsnätverk med 
olika intressen och översättningar. Det är viktigt att ha i åtanke att politiker, i sin

                                          
15 I råtexten går finanslandstingsrådets beskrivning av upphandlingen av laboratorietjänster stick i stäv med 

akutsjukvårdslandstingsrådets (Karolinska förlorar respektive vinner upphandlingarna). De är i samma parti och är 
intervjuade med ungefär en månads mellanrum – hur kommer sig detta egentligen? Jag vet inte vad som är riktigt, 
men den poäng jag vill göra är att politiker är beredda att rucka på resultatet av upphandlingar för att främja något 
mål (i det ena fallet för att bejaka mångfald bland ägarna, i det andra fallet för att inte helt slå ut den egna 
verksamheten i en central del av akutsjukhuset). 

16 Tre sjundedelar. 
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roll som befolkningens företrädare, lever genom, för och i ett ytterst komplicerat 
aktörsnätverk. Kanske det mest komplicerade offentliga aktörsnätverk som finns. I 
yttersta mening kan politiska beslut innebära skillnaden mellan liv och död för oss 
alla!

För denna episod specifikt har inzoomningen, själva epicentret, varit Den Stora 
Upphandlingen och hur detta mystiska material centrerar andra heterogena 
material. Inte nog med att nya förenklingar hela tiden uppträder kring DSU – 
såsom olika regleringar, det medicinska programarbetet, etik, ändringar i 
ersättningssystem, upphandling av management eller av vårdkedjor – de är 
iscensatta som respons på tidigare förenklingar som tagit oväntade riktningar när de 
översatts runt om i aktörsnätverken; det skrivna kontraktet, pris, aktiebolag, 
aktiebolagslag, VD, styrelse osv. Vad som har hänt är att originalen gått förlorade i 
översättningsprocessen. Varje enskilt material har tappat sin ursprungliga betydelse, 
det cirkulerar kopior, kopior och åter kopior. I översättningsprocessen, där en 
mängd aktörer griper tag i och modellerar originalen för att enrollera och associera 
andra aktörer och aktörsnätverk, konstrueras multipla timglas, med multipla centra, 
där vart och ett försöker etikettera och översätta världen för att sätta den i singular 
(se figur 10 nedan). 

Figur 10. Multipla DSU – timglas – centrerar heterogena material. 

Det uppträder nu multipla förenklingar av förenklingar och så många 
associationer mellan så många olika heterogena material att fördunklingen är
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påtaglig. Fördunklingen gäller alla heterogena material oavsett längd (ekonomisk 
teori, ekonomisering, rationella tecken eller aktörer, eller kontrollerad konkurrens 
genom DSU, decentralisering genom privatisering och bolagisering, eller små 
diskurser såsom pris, VD, olika aktiebolag, ekonomistyrning osv.) och oavsett vad 
som finns i epicentrum av timglaset17. För aktörer situerade i olika aktörsnätverk i 
Stockholms läns landsting cirkulerar nu multipla svarta lådor där var och en gör 
anspråk på att vara Det Stora Timglaset. Ibland snuddar dessa svarta lådor 
varandra, ibland överskuggar någon en annan, och ibland verkar de distanserade i 
förhållande till varandra. I denna fördunklingens process har multipla 
översättningar av då, nu och sedan inte bara kreerat många olika nu. Det är till och 
med så att nuet som cirkulerar i fördunkelhetens landskap inte längre står i singular 
eller plural. Då, nu och sedan har sedimenterats och filtrerats i så många multipla 
översättningar att det i Stockholms läns landsting existerar multipla nu där aktörer 
har att försöka att hantera multipla världar. Multipla världar där ingen värld är mer 
reell än någon annan eftersom originalet har försvunnit (oavsett vilket original det 
är frågan om); alla världar är kopior. Jag pratar inte om mänskligt hela världar utan 
endast en liten värld där aktörerna arbetar och där några av temana jag illustrerat 
upplösts.

Men att Den Stora Upphandlingen, som inte ens är manifesterad i konkret 
handling, ter sig dunkel utan original kanske inte är så förvånande. Det gäller även 
mer påtagliga och konkreta heterogena material såsom patienten, som vägrar låta 
sig homogeniseras och prissättas, bolagsledningar, beställare, politiker, 
akutsjukhuset, vad det nu är? Än värre, vad är ett universitetssjukhus? Påståendet 
att fördunklig råder oavsett vilket heterogent material det handlar om och vad som 
finns i de multipla timglasens epicentra är ett sanningsanspråk behäftat med vissa 
specifika ”förutsättningar”. I narrativen är DSU framträdande i aktörernas 
berättelser fast denna framträdande roll är jag med och konstruerar. Det finns 
andra minst lika framträdande teman och utmaningar som aktörerna brottas med i 
Stockholms läns landsting. Men givet studiens utgångspunkter, mitt intresse och de 
ingångar jag haft med mig till samtalen är DSU definitivt ett heterogent material 
som återfinns i alla multipla timglas (som jag i sig försökt fånga och illustrera 
genom att skifta heterogena material och genom att skifta aktörsnätverk genom att 
växla mellan vänster och höger i figur 2, episod 1). För att summera reflexionen 
kring den svarta lådan Den Stora Upphandlingen så utmynnar den i fyra 
beståndsdelar; plats, makt, tid och faktaanspråk. 

Situerade platser: Vilken plats är egentligen viktig? Väldigt många platser! Även de 
situerade platser som jag inte har följt. Det skapar en känsla, som Law (1994) 
reflekterar över, att saker och ting alltid verkar hända någon annanstans. Vid alla 
samtal har därför känslan att ”jag borde ha varit någon annanstans” – i tid och rum 
– varit närvarande. Det är problematiskt att följa aktörer och förbindelser i 

                                          
17 Med den självklara restriktionen att materialet är närvarande i berättelsen 
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aktörsnätverk där de viktiga situerade platserna cirkulerar. Kanske är det genom att 
överträda fasta organisatoriska gränser, i det här fallet politiska, tjänstemanna och 
professionella (och andra traditionella ”tillhörigheter” också för den delen som 
klass, kön, etnicitet, privat/offentlig osv.) och övergå till att försöka studera 
friktionsytorna som vi har möjlighet att fånga, följa och illustrera förbindelserna 
och växelspelen mellan olika centra och mellan centrum och periferi. En mobil 
verklighet kräver en mobil etnografi som Czarniawska (2004) uttrycker det. 

Cirkulerande makt: I och med utgångspunkten att det inte finns ett centrum som 
låter sig studeras, inte heller flera utspridda centra, utan att det finns potentiella 
centrum överallt, löses den organisatoriska ramen upp vilket medför att makt också 
måste formuleras som cirkulär. Makten konstruerar cirkulation och konstrueras i 
cirkulationen. Det finns fortfarande maktcentra, visst, det är bara det att makten 
blir lika rörlig som de situerade platserna: Språkspelen finns överallt runt omkring 
oss. Ta en titt på figur 9 i början av denna episod och jämför med första figuren i 
episod 1. Förbindelserna och associationerna mellan de heterogena materialen är nu 
åtskilliga och komplexa där aktörer i aktörsnätverk deltar i multipla språkspel som 
hotar att förändra balansen mellan periferi och centrum. Vem har egentligen 
makten att etikettera och översätta hälso- och sjukvården? En än större utmaning, 
om vi vill försöka förstå maktprocesser, är att försöka uttolka maktens asymmetri i 
då, nu och sedan och hur ”tidsrymder” konstruerar maktens multipla nu. 

Kronos och Kairos: Den Stora Upphandlingen är så här långt orealiserad men 
likafullt centreras och konstrueras multipla nu (innehållande multipla då, nu och 
sedan). I samband med detta realiseras effekter åter och åter igen (t.ex. tidigare 
resultat av tidigare majoriteter konstrueras om och om igen, eller de aprioriska 
avsedda förflyttningarna av volymer från Danderyd till S:t Göran, de geografiska 
aprioriska sektioneringarna av marknader samt de estimerade framtida 
besparingarna som följd av DSU). Denna förflyttning, då nu och sedan, i tid i 
kombination med rum (vilka ska vara med och när) konstruerar olika rationella 
utrymmen (i olika situerade platser) och multipla tänkbara översättningar. 
Teoretiskt konstruerar Kairos Kronos i språkspelen till dess att 
översättningsprocessen gör halt och den svarta lådan sluts (ekonomens tillstånd av 
jämvikt). När ny kontrovers öppnas, dvs. en svart låda läcker, indikerar det att 
Kairos återigen är på väg att resa sig. Tillståndet för tiden, mellan jämvikt och 
ojämvikt, är som jag tidigare betonat flyktig om Kairos tas i beaktning. Fast i 
”realiteten”18 är det troligast att tiden fram till det att någon upptäcker att Kairos 
dominerar Kronos är lång. Vanligare är att aktörernas förklaringar till uppkomna 
händelser hänförs och inordnas i Kronos allena och ansträngningarna till att 
försöka sätta världen i singular genom att konstruera ytterligare förenklingar 
intensifieras än mer. Med andra ord, för att återknyta till figurerna om samtidig

                                          
18 Egentligen är inte teorier mindre verkliga än något annat. 
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öppenhet och slutenhet i figur 4 kapitel två, de reduktionistiska krafterna styr mot 
singular.

Olika faktaanspråk (främst numeriska fakta): I den pluralistiska floran av centra som 
organiserar hälso- och sjukvården råder febril verksamhet att leda sin översättning i 
bevis genom att försöka objektifiera och sätta världen i singular. En kontinuerlig 
ström av numeriska konstruktioner cirkulerar i berättelsen, såväl helt nya som 
översättningar av befintliga (redan tidigare förenklade fakta). Konstruktioner av 
numeriska fakta driver således på fördunklingens tillstånd. Det re-presenterade 
epicentret Den Stora Upphandlingen och det konkurrenstryck den skapar är inget 
undantag; mätt som besparingar och effektivitetsvinster (se exemplen i Kronos och 
Kairos ovan). Men den numeriska precisionen centrerar och förenklar också andra 
heterogena material som cirkulerar runt DSU; sjukhusen rangordnas i och med 
vinst, kostnad och prissättning; och därigenom rangordnas även tillhörande ledning 
och personal; patienten prissätts och det medför att hela människor reduceras och 
fragmenteras till pris- och kostnadskombinationer uttrycka i diagnoser. 

Slutligen, andra förenklade översättningar av översättningar som börjar ljuda allt 
starkare i råtexten, men som jag inte visualiserat och reflekterat närmare kring i den 
här episoden, är bland annat; hur skall vi utforma de skrivna kontrakten så att de är 
tillräckligt långa samtidigt som de är flexibla? Hur skall prissättningen egentligen gå 
till? Hur skall strikta affärsmässiga relationer upprätthållas, dvs. vad är beställarnas, 
utförarnas och ägarnas roll i systemet? Det sistnämnda exemplet omfattar frågor 
som, vart skall underskott och överskott hamna? Hur skall ägarstyrningen utövas? 
Hur gör vi med investeringar? Det har även uppstått fördunkling kring majoritetens 
politiska fundament: patientens fria val, mångfald och upphandling i konkurrens. 
Frågan är om patientens fria val, mångfald och upphandling i konkurrens är 
förenliga på en konkurrensutsatt marknad som Den Stora Upphandlingen? Dessa 
problemfyllda översättningar återstår att visualisera och reflektera kring. 
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Konkurrens – ekonomiskt moras, eller vältänkt förändring av 
hälso- och sjukvården 

Figur 11. Den svarta lådan ekonomi. 
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Språkspelen intensifieras 
I föregående reflexion (episod 5) illustrerades att det cirkulerar ett antal 

vägvalsfrågor i Stockholms läns landsting, var och en kantad av komplexitet och 
fördunkling. Platsen där sådana frågor diskuteras och besluts fattas är 
Landstingsfullmäktige (dock gäller det inte själva beredningsarbetet). Vid tiden hade 
aktörer i olika nätverk stora förväntningar på att politikerna skulle ta tag i dessa 
vägvalsfrågor; Den Stora Upphandlingen, koncernstyrning, ägardirektiv, 
beställardirektiv och investeringar osv. Den här reflexionen om språkspelen i den 
politiska agoran sker vid en tid då fortfarande inga politiska beslut kring 
vägvalsfrågorna ännu var tagna. 

Fullmäktigesalen är, som jag redan reflekterat över i episod ett, en betydelsefull 
arena för översättningsprocessen där det främsta verktyget verkar vara numeriska 
fakta. Med hjälp av numeriska fakta förpackar och iklär politikerna sina förenklade 
översättningar en kommunicerbar språkdräkt för att på så sätt associera och 
enrollera aktörer i andra aktörsnätverk. I det tidigare visualiserade fullmäktigemötet 
försökte aktörerna etikettera och numeriskt förpacka förväntade effekter av 
majoritetens initierade översättningar (privatisering, bolagisering och 
konkurrensutsättning). Nu är det dags för politikerna, efter tre års borgerligt styre, 
att etikettera vad som hänt och vilka resultat som uppnåtts. Samtalen i fullmäktige 
sänds direkt i tv och radio (via Internet och lokala tv- och radionät) och bevittnas 
av åhörare på plats. Samtalen kan även hämtas i efterhand (utskrifter och 
inspelningar). Det finns med andra ord en stor mängd potentiella översättare som 
kan översätta språkspelen och politikernas förenklade översättningar av världen där 
ute här inne.  

Det rationella tecknet aktiebolaget, med tillhörande tecken såsom bolagsstämma, 
styrelse och aktieägare, är en metafor som används för att iklä oppositionens 
översättning av den ekonomiska situationen och de ekonomiska effekterna i 
Stockholms läns landsting. Här får den potentiellt stora skaran åhörare se och höra 
av oppositionens översättare att under majoritetens styre har koncernen 
Stockholms läns landstings låneskuld så här långt ökat med 2,5 miljarder. 
Soliditeten har försämrats med sex procentenheter och likviditeten försämras 
alltmer. Skulderna, inklusive pensionsförpliktelser, överstiger tillgångarna med 11 ½ 
miljard och efter tre år är underskottet sex miljarder. Årets underskott är 2,3 
miljarder och efter fyra år kommer det samlade underskottet att uppgå till 
hissnande tio miljarder. Eget kapital har sjunkit till 4,1 miljarder 2001 och beräknas 
bli negativt 2004. Än värre blir det ifall majoritetens överoptimistiska budget med 
intäktsprojekt, konkurrensutsättning, reavinster och ökade skatteintäkter tas med. 
Då blir eget kapital minus 3,2 miljarder för 2004. Av majoritetens företrädare får 
åhörarna se och höra följande förenklade översättning; efter tre år har Stockholms 
läns landsting gått 300 miljoner plus på ökade skatteintäkter, reavinster och 
intäktsprojekt. Konkurrensutsättningen, som oppositionen ständigt krävt
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numeriska fakta kring, har givit 680 miljoner1. Efter tre år har Stockholms läns 
landsting ett hyfsat eget kapital och en låg skuld jämfört med andra landsting, vilket 
gör att lånen är relativt billiga. Inga patienter står i kö tack vare att vårdgarantin, 
under borgerligt styre, äntligen fungerar. Den ökade andelen upplåning beror på 
högre ambitioner när det gäller investeringar i sjukhus och vårdcentraler. I 
jämförelse med förra mandatperioden, då den socialdemokratiska koalitionen 
styrde, är soliditeten nu fyra gånger bättre än 1997 och landstingets skulder och 
tillgångar har ökat nästan lika mycket. Differensen är endast 184 miljoner i en 
koncern som omsätter 35 miljarder, det är pengar som ligger inom 
felräkningsmarginalen. Dessutom har aktiebolagen lämnat överskott till skillnad 
från de förvaltningsdrivna sjukhusen. Slutligen är inte Den Stora Upphandlingen ett 
hastigt iscensatt experiment eftersom projektet har förberetts under nästan tre års 
tid. Ett annat faktaanspråk som översätts av båda de politiska lägren är Standard & 
Poors kreditbetyg (som visserligen inte är rent numeriskt men väl en alfabetisk 
gradering ytterliggare finfördelad med tecknen + och –). Den sänkning av 
Stockholms läns landstings kreditbetyg som Standard & Poors gjort (från AA+ till 
AA2) översätts av oppositionen som bevis för att ekonomin försvagats. Majoriteten 
översätter situationen som att Stockholms läns landsting fortfarande har ett högt 
kreditbetyg vilket, som sagt, gör det förmånligt att låna. Det är också det högsta 
betyget bland de landsting som låtit sig betygsättas. 

De numeriskt översatta förenklingarna av majoriteten och oppositionen är totalt 
motsatta och den till synes objektiva numeriska representationen av verkligheten 
fördunklas. Ett exempel kan kanske förtydliga; är skulderna verkligen större än 
tillgångarna i Stockholms läns landsting? Oppositionens översättning är att 
kostnaderna överstiger tillgångarna med 11 ½ miljarder medan majoritetens 
översättning är att differensen endast är 184 miljoner. Vad har reducerats och vad 
har lagts till i den ekonomiska analysen som ger denna differens? 
Pensionsförpliktelser är en variabel, men hur den skall tolkas får inte de potentiella 
översättarna tillgång till. Oppositionen försöker öppna upp majoritetens svarta låda 
och översätter situationen som så förfärlig att koncernstyrningen måste 
centraliseras, Den Stora Upphandlingen måste avbrytas och skatterna höjas. 
Majoriteten försöker förhindra att den borgerliga politikens svarta låda öppnas och 
översättningen är att den framgångsrika vägen med bolagisering av sjukhus skall 
fortsätta och utvidgas till andra delar av hälso- och sjukvården; den väl förberedda 
upphandlingen skall genomföras; nytt förslag till ägarstyrning är på gång och de 
sedan länge eftersatta investeringarna i hälso- och sjukvården måste fortgå. 

Nu ska jag övergå till att reflektera över hur de potentiella översättarna där ute – 
patienter, anställda, ledare, medborgare och skattebetalare – översätts här inne (i 
fullmäktige). Det vill säga hur politikerna associerar och enrollerar aktörer i andra

                                          
1 Uttryckt skriftligen i budgetunderlaget inför mötet. Detta underlag har jag inte fått tag i. De två numeriskt 

preciserade effekterna är baserad på information ur den löpande dialogen på själva mötet. 
2 Högsta möjliga betyg är AAA. 
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aktörsnätverk. Den ekonomiska situationen översätts förenklat av oppositionen 
som ett moras. Ett ekonomiskt moras konstruerat av den lokala politiska 
majoriteten som oavbrutet drivit vården med underskott genom ständigt 
underfinansierade budgeter (orealiserade effekter, t.ex. konkurrensutsättning och 
skattelättnader). Och detta trots ökad skatteintäkter. Oppositionen försöker också 
översätta majoriteten som en lokal och ensam gruppering genom att enrollera det 
borgerliga aktörsnätverket på riksnivå. Översättningen är att den borgerliga 
koalitionen på riksnivå inte kommer att avskaffa utjämningssystemet. Det är i själva 
verket så att det inte finns någon som helst majoritet bland riksdagspartierna för att 
avskaffa utjämningssystemet. Moderaterna står ensamma. Därmed slås en kil in i 
den lokala majoritetens svarta låda; inte ens inom den grupperingen råder samsyn. 
Den andra och sista aktören som oppositionen försöker enrollera är medborgaren. 
Medborgaren i en demokrati vill vara solidarisk med andra medborgare och följa 
lagar. Utjämningssystemet är sanktionerat i lag, därför måste den borgerliga 
majoriteten i Stockholms läns landsting följa de demokratiska spelreglerna3.
Slutligen, utjämningssystemet är budgeterat vilket därför inte kan vara orsaken till 
det stora underskottet, menar oppositionen. Sammantaget har oppositionens 
retoriska översättning riktningen utifrån och in: Stockholms medborgare och 
politiska representanter måste översätta hälso- och sjukvården i harmoni med den 
övergripande dominerande diskursiva översättningen. Medborgare och 
riksdagspartierna utgör kärntrusten i oppositionens översättning och de associeras 
med de heterogena materialen lagar och utjämningssystemet. 

Majoriteten menar å andra sidan att de ökade skatteintäkterna äts upp av 
utjämningssystemet, det är till och med så att systemet tar mer än det. Stockholms 
läns landsting brandskattas alltför hårt och vore det inte för den så kallade Robin 
Hood skatten4 skulle Stockholms läns landsting gå ihop. Majoriteten försöker 
översätta oppositionen, och då specifikt socialdemokratins företrädare i 
Landstingsfullmäktige, som en stor aktör som hotar Stockholms läns landsting till 
förmån för resten av landet. Företrädarna översätts som att de går i husses band 
och associeras med hela det (av majoriteten lämpligt utvalda) socialdemokratiska 
aktörsnätverket. Översättningen är till och med konspiratorisk då den 
bakomliggande orsaken anges vara de socialdemokratiskt styrda landstingens 
misslyckanden. Socialdemokratins strategi inför det stundande valet är därför att 
försöka detronisera den borgerliga framgången i Stockholms läns landsting. 
Majoriteten försöker också mobilisera aktörsnätverket skattebetalare genom att 
numeriskt precist översätta effekterna av socialdemokratiskt budgeterade initiativ 
(ökat skattetryck) samt vårdpersonalen genom att numeriskt precisera de summor 
som lyfts ut från vården till andra landsting i landet (skatteutjämningssystemet).

                                          
3 I ett inlägg som inte visualiserats här för oppositionen fram lagen om balanskrav. En lag som stipulerar att från 

och med år 2000 måste kommuner och landsting ha balans i ekonomin. Återigen fördunklas en lag; vad händer om 
lagen inte efterlevs? Vilka sanktionsmöjligheter rymmer lagen? Vad är egentligen en ekonomi i balans? 

4 Den borgerliga majoriteten kallade ofta och gärna utjämningssystemet för Robin Hood skatter – fast faktiskt 
inte i denna visualiserade debatt! 
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Majoriteten för också fram sin översättning av de demokratiska spelreglerna; i en 
demokrati är det hälsosamt att olika översättningar finns. Det är till och med 
politikers skyldighet att föra fram olika översättningar i en demokrati. När det då 
gäller utjämningssystemet måste medborgarna i Stockholm vara medveten om hur 
mycket de betalar för att det rikstäckande systemet ska kunna upprätthållas. 
Sammantaget har majoritetens retoriska översättning riktningen inifrån och ut: 
Hälso- och sjukvårdens utveckling i Stockholms läns landsting borde vara hela 
Sveriges utveckling. Även om utvecklingen står i konflikt med längre diskurser. 
Kärntrusten för majoritetens översättning är vårdpersonal, skattebetalare, 
socialdemokratin och medborgare och de associeras med de heterogena materialen, 
Robin Hood skatter och demokrati. 

Vad som nu också sker i den politiska agoran är att politikerna börjar agera 
valtaktiskt medvetet i språkspelen. En utveckling som intensifieras ju närmare valet 
kom5 (hösten 2002). Översättningen av valåret, av tjänstemän och professionella i 
narrativen, är att under själva valåret undviker politikerna svåra beslut och 
verksamheten tappar i tempo. Trots att valet närmar sig finns det en mängd så 
kallade flervalsfrågor som kräver beslut och agerande, det politiska aktörsnätverket 
måste ta tag i dessa. Men en sådan aktion förutsätter också viss harmoni mellan 
opposition och majoritet. En harmoni som blir alltmer osannolik ju mer valet 
närmar sig. Politiska initiativ tas visserligen men inte kring vägvalsfrågorna. En 
sammansatt ägarkommitté konstrueras av den politiska majoriteten för att försöka 
samla den politiska ägarstyrningen av koncernen Stockholms läns landsting. 
Majoriteten bjuder även in oppositionen så att ägarfrågan kan lösas utifrån 
gemensamma politiska ansträngningar. Ägarkommittén existerade dock bara på 
papper eftersom det aldrig hölls några möten. Istället intensifieras alltså språkspelen 
i den politiska agoran där skurar av numeriska fakta, som var och en gör anspråk på 
att summera den gångna treårsperiodens effekter för då, nu och sedan, sköljer över 
de potentiella översättarna. I någon (förståelig) mening är det väljarna som är 
centrala och inte de lokala väntande aktörsnätverken. 

Genom att stapla fakta på hög och associera sig med andra aktörsnätverk 
försöker politikerna att enrollera och tysta varandra för att på så sätt skaffa sig 
rätten att översätta hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Det krävs 
mer och mer av eventuella kritiker för att kunna öppna de olika svarta lådorna som 
cirkulerar i fullmäktigesalen. Olika förenklade anspråk möts och ur dem uppstår 
komplexitet i meningen att horder av faktaanspråk väller över eventuella 
översättare som hotar att tysta eller enrollera kritiker och stärka banden med 
allierade. Men översättningen är inte bara komplicerad i den politiska agoran, den är 
också fördunklad, liksom i de andra aktörsnätverken, eftersom de förenklade 
översättningarna utgår från något vars original sedan länge är borttappat. 
Annorlunda uttryckt och textmässigt illustrerat; vad medför egentligen konkurrens

                                          
5 Se till exempel protokoll Landstingsfullmäktige våren och hösten 2002 (2002-06-18; 2002-09-10) 
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(Den Stora Upphandlingen) och decentraliseringen (aktiebolagen och vårdgarantin 
för sjukvården); är de sunda eller katastrofala för patienter, anställda, medborgare, 
skattebetalare och ekonomin? Något som jag slagits av är hur fördunklade de olika 
livsvärldarna är i förhållande till varandra. Det är som att det inte vore samma värld 
som översätts i Landstingsfullmäktige som den jag försökt att fånga och illustrera 
mellan de båda fullmäktigemötena (dvs. episoderna två till fem). 

Figur 12 nedan har som utgångspunkt (precis som figur 10 i föregående episod) 
att det cirkulerar olika multipla timglas där, oavsett epicentrum, originalet har gått 
förlorat och runt varje timglas cirkulerar otaliga heterogena material som också 
fördunklats under översättningsprocessen. Nu är dock fokus åter på den vänstra 
sidan av timglaset (precis som figur 2 i episod 1) och politikernas intensifierade 
ansträngningar för att sätta världen i singular.  

Figur 12. De politiska ansträngningarna för att sätta världen i singular intensifieras. 

Den här episoden utmynnar inte i en avskild och specificerad reflexion över 
centrala beståndsdelar (situerade platser, cirkulerande makt, Kronos och Kairos och 
olika faktaanspråk) eftersom dessa har samma innehåll och karakteristiska som de 
som presenterats i episod 1. Dock kvarstår något att förtälja om aktörernas 
språkspel i Landstingsfullmäktige. Något som torde vara uppenbart är att 
politikernas intensifierade ansträngningar för att bädda in världen i singular sker i 
fördunklingens tid. Den situerade platsen Landstingsfullmäktige är nu potentiellt än 
mer betydelsefull, i och med vägvalsfrågorna och det stundande valet, i kampen för 
att skingra dunkelheten. Istället sker det omvända: Landstingsfullmäktige
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är primus motor i fördunklingsprocessen och försvårar ytterligare ”resan tillbaka till 
en tydlig tillvaro” genom att kasta ut nya förenklingar för cirkulation i 
aktörsnätverket. I någon mening är det Framsteget och Ordningen som ingår i 
politikernas repertoar. Fast jag kritiserar inte politikers duglighet som sådan. 
Snarare är det en iakttagelse om människors reflexiva oförmåga att fånga och 
illustrera komplexitet. Det som gör politikerna speciella i det här fallet är att i 
vägvalens tid är det den politiska agoran som är fundamentalt viktig för 
utvecklingen.

Något annat som nu framträder är att vissa sediment i historien förefaller ha 
blivit mindre centrala i narrativen. Perioden 1991-1994 har börjat blekna. Den 
nuvarande mandatperiodens tidsrymd (tre år) associeras främst med framtiden, och 
specifikt mandatperiodens sista år, och med den föregående mandatperioden 
(1994-1998). I konstruktionen är ett specifikt heterogent material centralt i kampen 
om att numeriskt etikettera epicentrum av timglaset; nämligen koncernens resultat- 
och balansräkning (som delårsbokslut). Resultat- och balansräkningen, är i likhet 
med partiprogram och den politiska agoran Landstingsfullmäktige, ett heterogent 
material som möjliggör förenklingar av världen (illustrerat i figur 12 och vars färd är 
mot epicentrum). Men till skillnad från de förra är detta heterogena material en 
socioteknisk artefakt konstruerad för att göra numeriska objektiva representationer 
av verkligheten. En artefakt som är oändligt effektiv för att centrera och 
homogenisera världar och aktörerna använder resultat- och balansräkningen för att 
översätta specifika numeriska betydelser utifrån konstruerade förhållanden i olika 
tid och rum (soliditeten är förhållandevis bra i förhållande till hur det var 1997; om 
framtida pensionsförpliktelser tas med blir underskottet 11,5 miljarder). Balans- och 
resultaträkningen är som sådan således inte bara en artefakt som ger aktörer 
möjlighet att överblicka de olika empiriska landskapen, det är också även en 
artefakt som gör att aktörer kan konstruera världar! En artefakt som ger hopp om 
att till och med kunna konstruera Det Stora Timglaset där världen kan etiketteras 
och aktörer och aktörsnätverk kan inneslutas eller uteslutas. Med andra ord hoppet 
om att kunna styra hur makten ska cirkulera. 

I nästa episod är det den vänstra sidan av timglaset som är i fokus och jag 
illustrerar några konkreta händelser som utspelar sig vid denna fördunklade tid. 
Episoden handlar om beställar- och ägarstyrning och S:t Göran och Huddinge 
illustreras var för sig. Slutet av episoden ägnas som vanligt åt reflexiva övergripande 
tankar för hela episoden som sådan. Efter det kommer, slutligen, den sista episoden 
som illustrerar den borgerliga majoritetens sista månader vid makten och några av 
de tankar olika aktörer hade omkring den nya organisationen. 
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Beställar- och ägarstyrning 

Figur 13. Den svarta lådan beställar- och ägarstyrning. 
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oeconomicus; aktiebolaget; aktiebolagslagen; balans- och 
resultaträkning; Stopplagen; Lagen om Offentlig 

Upphandling; primärvård (avsaknad av homo 
oeconomicus); opportunistiskt agerande mellan ägare, 

utförare och beställare; politikerroll; beställarroll; 
utförarroll

Politiker 
(ägare i 

majoritet)

Huddinge

Ägar- och beställarstyrningens  natur
Politiker – självständighet och frihet med viss centralstyrning

Huddinge – frihet, men kring vad?
Sankt Göran – självständigt (privat), men med viss förändrad och ”tvingad” 

riktning
Tjänstemän – självständighet men med ett koncerntänkande i fokus

Ägar- och beställarstyrningens effekter
Politiker och  tjänstemän (ägare) – marknadskrafter åsidosatta i 

beställarstyrningen (planekonomi)
Huddinge – ersättning täcker ej universitetssjukhusets specifika karaktär

Sankt Göran – fortfarande billigast, volymer flyttas dock inte
Tjänstemän (beställare)  – beställarstyrning och DRG-modellen åsidosatt

Ägar- och beställarstyrningens drivkrafter
Centralisering där politiker (landstingsråd) tjänstemän (landstingshuset och 

HSN-staben) och högsta ledningen för sjukhusen förhandlar istället för lokala 
parter

Ägar- och beställarstyrningens innehåll
Ändlösa diskussioner och konflikter; opportunism; brist på affärsmässighet

Översättning av Den Stora Upphandlingen – etikettering i samtal

Sankt Göran

Lagstiftare Tjänstemän
(beställare)

Privata aktörer

Patienten

Privat marknad

Övriga akutsjukhus

Primärvård

Tjänstemän
(ägare)

Styrelseordförande

Självständighet

Regering
Översättning av aktörsnätverk (associering, enrollering 

och mobilisering)

Fördunklingar
Pris (DRG); avtal; avtalstexter;

planekonomi; marknadsekonomi; styrelse; 
styrelseordförande; VD;

DSU; kostnader; affärsmässighet (Svarte Petter); 
lönsamhet, marknad; patienter; regleringar 

(produktionstak, investeringstak, lön, access till 
information från sjukhus), ekonomisystem; homo 

oeconomicus; aktiebolaget; aktiebolagslagen; balans- och 
resultaträkning; Stopplagen; Lagen om Offentlig 

Upphandling; primärvård (avsaknad av homo 
oeconomicus); opportunistiskt agerande mellan ägare, 

utförare och beställare; politikerroll; beställarroll; 
utförarroll

Politiker 
(ägare i 

majoritet)

Huddinge

Ägar- och beställarstyrningens  natur
Politiker – självständighet och frihet med viss centralstyrning

Huddinge – frihet, men kring vad?
Sankt Göran – självständigt (privat), men med viss förändrad och ”tvingad” 

riktning
Tjänstemän – självständighet men med ett koncerntänkande i fokus

Ägar- och beställarstyrningens effekter
Politiker och  tjänstemän (ägare) – marknadskrafter åsidosatta i 

beställarstyrningen (planekonomi)
Huddinge – ersättning täcker ej universitetssjukhusets specifika karaktär

Sankt Göran – fortfarande billigast, volymer flyttas dock inte
Tjänstemän (beställare)  – beställarstyrning och DRG-modellen åsidosatt

Ägar- och beställarstyrningens drivkrafter
Centralisering där politiker (landstingsråd) tjänstemän (landstingshuset och 

HSN-staben) och högsta ledningen för sjukhusen förhandlar istället för lokala 
parter

Ägar- och beställarstyrningens innehåll
Ändlösa diskussioner och konflikter; opportunism; brist på affärsmässighet

Översättning av Den Stora Upphandlingen – etikettering i samtal

Sankt Göran

Lagstiftare Tjänstemän
(beställare)

Privata aktörer

Patienten

Privat marknad

Övriga akutsjukhus

Primärvård

Tjänstemän
(ägare)

Styrelseordförande
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Hopdragning: …i friktion med Huddinge 
Beställare
När beställarna tittar på vårdkonsumtionen urskiljer de att det konsumeras 

ungefär 20 procent mer vård runt Huddinge Universitetssjukhus än i övriga delar i 
Stockholm. Beställarna för fram att det bara är genom att avveckla vårdplatser i den 
dyra akutsjukvården som problemet med överkonsumtion och överproduktion kan 
minska. När vårdplatser läggs ned skapar det reaktioner i andra delar av hälso- och 
sjukvårdssystemet för att kunna ta emot den ökade tillförseln av patienter. Men när 
Huddinge fortsätter att producera till exempel geriatrisk vård fast de förlorat 
upphandlingen hur ska då någon faktisk beställarstyrning kunna utövas? Och varför 
går ägarna in och skjuter till pengar och understödjer Huddinge i frågor som det är 
meningen att beställare och utförare ska klara själva? Beställarstyrningen försvåras 
ytterliggare i och med DRG-systemets komplexitet. Det matematiska systemet med 
diagnosrelaterade grupper är otroligt komplicerat och omfattande och det är väldigt 
få personer som förstår sig på det1, och än färre kan kommunicera det för hälso- 
och sjukvårdens aktörer. DRG-systemets beräkningsgrund utgår ifrån 10 000 
huvudgrupper av diagnoser som fastställts på global nivå med vissa lokala 
avvikelser. Därefter har det lagts till ett antal undergrupper för varje huvuddiagnos 
vilket gör att Stockolms Läns Landsting i praktiken har att hantera cirka 600 000 
kombinationer (det teoretiska antalet kombinationer är betydligt större än så). 
DRG-systemet och dess beräkningsgrunder är ett ostadigt system och när 
vårdtyngden – vikterna – svajar tarerar beställarna ner priset. Det här är dock, enligt 
beställarna, enbart tekniska förändringar som lämnar de faktiska kostnadsnivåerna 
oförändrade. Denna översättning bestrider utförarna som översätter att 
svajningarna i systemet orsakas av att vårdtyngden verkligen ökar.  

Uppfattningen hos ledningen för Huddinge är att prissättningen slår hårt mot 
utförarna och att de drabbas särskilt hårt eftersom kostnadsytterfall och ansvaret 
som sista instans inte finns med i den matematiska modellen. Beställarna tvivlar på 
att Huddinge verkligen har en högre vårdtyngd eftersom de, när de studerat och 
jämfört olika sjukhus närmare, funnit att Huddinge till och med har lägre 
medeltyngd än bassjukhuset Danderyd. Trots det skjuter kostnaderna i höjden på 
Huddinge. Frågan är då varför detta sker? Beställarnas förklaring är att Huddinge 
helt enkelt producerar fel saker. En utredning startas där förutsättningarna för att 
driva verksamhet i universitetssjukhus ska undersökas och utifrån denna utredning 
ska Huddinges produktion utvärderas igen. Beställarnas översättning av DRG-
systemet är att det fungerar bäst när sjukhusens inrapporteringar om självkostnader 
blir stabila, mer precisa och optimerade. Då blir priserna – de redovisade 
självkostnaderna – lika på alla sjukhus och beställarna har möjlighet att göra 
beräkningar efter självkostnadspriserna och lägga beställningar där det på 
marginalen är billigast. Detta är således en modell som inte bygger på effektvitet 
genom att öka volymerna eller förändra vårdens innehåll.  

                                          
1 Det påstås att det finns endast två personer i Stockholm läns landsting som riktigt förstår sig på DRG-systemet! 
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Huddinges första år som aktiebolag var gynnsamt och underskottet hamnade det 
året på beställarsidan. Det var alltså förklaringen till att Huddinge redan första året 
som aktiebolag genererade ”vinst” och som den borgerliga majoriteten använde i 
sin retoriska översättning av hälso- och sjukvården i förra episodens debatt i 
Landstingsfullmäktige. Tjänstemännen var helt införstådda med att det var viktigt 
att ge Huddinge Universitetssjukhus AB en bra start det första året. Men enligt 
modellen skulle Huddinge efter det första året finansiera sin egen verksamhet och 
sin egen expansion utifrån de kontrakterade beställningarna och de stipulerade 
villkoren. Så har dock inte blivit fallet eftersom tjänstemännen inte lyckats 
manövrera Huddinge enligt modellen. En stark bidragande orsak till att beställarna 
förlorar ”kampen” anges vara att den svaga ägaren om och om igen låter sig 
enrolleras av Huddinge (VD, styrelse och läkarkåren) då ägaren hela tiden skjuter 
till kapital för att täcka Huddinges underskott. När de treåriga avtalen och Den 
Stora Upphandlingen initierades verkade det skapa förutsättningar för affärsmässiga 
relationer och premisser; ett skarpt affärsmässigt läge. Men, menar tjänstemännen, 
det har lekts marknad och det har lekts konkurrens i och med att ägarna inte tar 
tillvara på de möjligheter som finns för att sända kraftfulla signaler om att 
underskott inte är tillåtet, t.ex. genom sanktioner. 

Ägarna
Ägarna, här representerade av VD för landstingshuset, översätter situationen 

som att det främst är beställarsidan som utgör problemet; där saknas 
beställarkompetens. Beställar- och utförarmodellen i Stockholm har historiskt lidit 
av att beställaren vid bokslut haft möjlighet att flytta underskottet till utföraren. När 
de treåriga avtalen var klara och prislistorna för sjukhusen blev transparanta var det 
meningen att Svarte Petter spelet2 skulle förhindras genom att öka 
kostnadsmedvetenheten hos beställaren. Istället har beställarna fokuserat för 
mycket på ersättningssystemet och förhandlingar om DRG-poäng och för lite på 
uppföljning av vilken vård som ska beställas och varför. Beställarna har inte haft 
klart för sig vilken uppgift och roll de har i systemet. Politikerna har även varit 
irriterade på den planekonomiska styrningen av producenterna då beställarna i de 
sex sjukvårdsområdena, i princip, har förhandlat fram samma vårdavtal för alla 
sjukhus. Effekten av detta planekonomiska förfarande är att utförarna styrs via 
pengar och poäng och inte av konkurrens som förutsätter effektivitet. Med andra 
ord, när ersättningssystemet dominerar beställarstyrningen sker konkurrensen inte 
genom att prestera bra resultat. Debaclet med geriatrisk vård på Huddinge är ett 
sådant exempel, menar VD för Landstingshuset. Om och när problem uppstår med 
att utförare fortsätter producerar vård som inte är beställd måste beställarna reagera 
och sätta stopp i systemet. När förhandlingar strandar är det naturligt att vända sig
                                          

2 Svarte Petter spelet, har det berättats i delar av råtexter som inte är visualiserat, är ett spel som handlar om vart 
underskotten ska hamna. I fallet med Huddinge och dess första år som aktiebolag beslutades det att Svarte Petter 
(underskottet) skulle hamna hos beställarna. Det var således en planerad åtgärd. Svarte Petter spelet, har det sagts 
mig, är ofta helt oplanerat. Då handlar det om att skicka fakturor fram och tillbaka mellan varandra. Den part som 
får fakturan vid sitt bord i samband med bokslutet, och det är för sent att skicka den vidare, är den part som sitter 
med Svarte Petter. 
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till ägarna (tjänstemän i Landstingshuset AB) för att lösa kontroverser. Men det 
beställarna gjort är att de vänt sig till politikerna för att be om mer pengar för att 
upprätthålla alldeles för kostsamma vårdnivåer, dvs. de har kapitulerat för 
utförarna.

Även Huddinge Universitetssjukhus översätts, av ägarna, som ett problem och så 
i högre grad än andra sjukhus. När Huddinge blev aktiebolag var det viktigt att de 
fick en positiv start, dvs. förmånliga avtal, för att sedan gradvis kunna övergå till 
beställar- och utförarsystemet. Om detta är såväl beställare som ägare överens, dvs. 
att lägga Svarte Petter på beställarna för att sedan låta aktiebolaget Huddinge stå för 
sina egna initiativ och prestationer. Men ledningen för sjukhuset verkar ha haft 
bolagisering som mål och inte som medel för att utveckla hälso- och sjukvården 
samtidigt som styrelseordföranden (advokaten) har översatt sin och styrelsens roll 
som synnerligen autonom. Advokaten har förbjudit ledningen för sjukhuset att 
förhandla med någon extern part eftersom det är styrelsens uppgift. Även 
politikerna och tjänstemännen möjligheter att agera har begränsats, de får inte 
heller förhandla med någon annan part från Huddinge än styrelsen (inte ens med 
VD och vice VD). Såväl beställarna som ägarna har viss förståelse för att 
kommunikationsvägarna begränsas eftersom det inte är en lätt uppgift att försöka 
styra ett universitetssjukhus där professionen, historiskt, har en stark roll för hur 
hälso- och sjukvården skall översättas. Men det har försvårat dialogen mellan 
ägaren, beställarna och Huddinge. 

Huddinge har som strategi valt att försöka expandera sig ur problematiken. VD 
för Landstingshuset menar att det är en omöjlig strategi eftersom rummet är 
begränsat. I samband med denna expansion har inte ägarna haft tillgång till och 
inblick i Huddinges investeringar överhuvudtaget. Ägarna har inte haft tillgång till 
Huddinges protokoll och styrelsehandlingar och det är oklart hur mycket Huddinge 
egentligen har investerat för. Ett annat exempel, som också illustrerar sjukhusets 
autonoma ageranden, är Den Goda Arbetsplatsen. Den Goda Arbetsplatsen har 
kanske resulterat i att anställda på Huddinges arbetsplats fått det bättre, mer lön till 
exempel. Men när lönenivåerna höjs på Huddinge stiger lönenivåerna generellt i 
hela Stockholms läns landsting. Landstingshuset har försökt utöva ägarstyrning 
men Huddinge har svarat att Landstingshuset AB inte har några som helst 
befogenheter att styra och ställa. VD för Landstingshuset översätter Huddinge som 
en äskande maskin som hela tiden kräver mer och mer. I förgrunden för denna 
maskin står styrelseordföranden (advokaten), men dennes och Huddinges 
autonoma position hade nog inte varit möjlig utan stöd från den politiska 
ledningen, menar tjänstemannen. 

I december 2001 genomfördes en omorganisation av ägarstyrningen3.
Ägarstyrningen, som fått utstå mycket kritik från oppositionen, skulle stärkas. En
                                          

3 Se appendix 2 för några av de beslut som fattades kring bolagiseringar och ägardirektiv i Landstingsfullmäktige
vid tiden (2001-12-11). 
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central enhet för att utöva ägarstyrning tillsattes, den så kallade ägarkommittén. 
Ägarkommittén var tänkt att bestå av politiska företrädare från såväl majoritet som 
opposition. Det var bara det att oppositionen (s) vägrade utse ledamöter. I 
realiteten träffades aldrig denna ägarkommitté och VD för landstingshuset 
översätter detta som att det var egalt för majoriteten eftersom det i grund och 
botten inte alls stämde med deras mål om fria och självständiga sjukhus. Slutligen, 
menar VD för Landstingshuset AB, verkar det som att i Stockholms läns landsting 
finns tre storheter som inte går ihop, vårdgarantin, det fria valet och begränsade 
resurser.

Huddinge Universitetssjukhus AB 
Första schismen mellan beställarna och Huddinge uppstod när volymer skulle 

flyttas från Huddinge till Södertälje, en intention som Huddinge avstyrde. 
Huddinges ledning förde vid diskussionerna med beställarna fram att beställarna 
bara kan flytta volymer på marginalen, men inte mer för då förstörs 
förutsättningarna att bedriva högspecialiserad vård. Huddinges översättning var 
således att de volymer som skulle flyttas till Södertälje var marginella, medan 
beställarnas översättning är att det är betydande summor det handlar om. Nu 
uppstår en paradox i de narrativa samtalen då ledningen för fram att beställarna 
måste lyfta ut stora volymer och ta större grepp, om vården i Stockholm ska kunna 
förändras annat än på marginalen? 

Huddinge för även fram andra översättningar för varför inte volymer kan lyftas 
ut från sjukhuset. När det gäller till exempel den geriatriska vården där Huddinge 
förlorade upphandlingen och delar av denna nu lyfts ut – med omställningsbidrag – 
menar Huddinges ledning att en nationell resurs och världsledande forskning går 
förlorad. Här måste också ägarna och beställarna bestämma sig, menar VD, för om 
Huddinge ska bedriva geriatrisk vård på hög nivå eller om den ska lyftas ut och 
vara, som VD uttrycker det, ren förvaringsvård. Ytterligare en översättning är att 
även om strukturella omflyttningar sker av volymer fortsätter patienterna att 
strömma till sjukhuset. När patientströmmarna fortsätter öka samtidigt som 
produktionstaken slår till och DRG-vikterna tareras om innebär det i praktiken att 
betalningen minskar. Eftersom Huddinge är ett universitetssjukhus med 
specialistvård och hög vårdtyngd drabbas sjukhuset speciellt hårt. Mot bakgrund av 
detta kan inte Huddinges ”prisökningar” ses som annat än måttliga. Ett annat 
problem med DRG-systemet, som även tjänstemännen fört fram i narrativen, är 
systemets tekniska utformning. Det är svårt för att inte säga nästan hopplöst att 
förklara för andra aktörer. Till exempel har det varit svårt att kommunicera för 
Huddinges styrelse att kostnadsmedvetenhet och effektivitetsvinster inom det givna 
rummet är det som gäller, när DRG-systemet egentligen kommunicerar och 
premierar volymökningar. Detta problem är också uppmärksammat och en variant 
av ersättningssystemet utarbetades med en fast del och en del baserad på
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prestation4. På Huddinge Universitetssjukhus AB finns en medvetenhet om att det 
kanske produceras fel saker till för dyrt pris. Men vad är direktiven? Huddinges 
översättning av situationen är att direktiven varit lösa och till förmån för autonoma 
aktörer som fattar egna beslut. Men helt plötsligt inträffade någonting med de 
treåriga avtalen. Huddinges beslutsfattare uppfattade avtalen som en intention. 
Någonting som kan förändras i riktning mot något, t.ex. inför Den Stora 
Upphandlingen. Men beställarna översatte treårsavtalen som skarpa och som att 
avtal skall hållas5. Samtidigt menar beslutsfattarna på Huddinge att den politiska 
majoriteten signalerade att skevheter och orimligheter kunde ordnas senare.  

Investeringar är en annan bekymmersam del i och orsak till Huddinges dåliga 
ekonomi. Investeringar har inte täckts fullt ut av ersättningssystemet och 
kompensation har utgått i efterhand när självkostnaderna har beräknats. En central 
fråga har därför handlat om vem som ska bekosta investeringarna? Huddinges 
styrelse har kontaktat den politiska ledningen och fått svaret att ”förskottera så 
ordnar det sig sedan”. I efterhand konstateras, av vice VD, att de realiserade 
effekterna av till exempel Den Goda Arbetsplatsen inte var så positiva som 
förväntats. Investeringen kanske skulle ha gjorts på något annat sätt. Sedan 
stipulerar politiken en ny investeringspolicy i samband med att den nya 
ägarstyrningen presenteras6. Huddinges tolkning är att nu blir investeringar 
beställarens problem och dessa ska lösas genom förhandlingar mellan beställare och 
utförare och kräver mer betalt för att kompensera sina utförda eller pågående 
investeringar. Förhandlingarna mellan Huddinge och beställarna har varit besvärliga 
och har kantats av konflikter och förseningar. Kontrakten har därför inte blivit 
klara förrän långt in på året och således har Huddinge befunnit sig i den situationen 
att de producerat vård utan att veta vad betalningen blir! Det är fortsättningsvis 
svårt att verka i en miljö där beställarna utgår från ett planekonomiskt styrsystem – 
resursfördelning via budget där rättesnöret är att rätta beställningarna efter den 
alltmer ansträngda ekonomin – samtidigt som Huddinges verksamhet översätts, 
bland annat av ägarna, som en självständig företagsekonomisk enhet som ska ta 
egna initiativ. Det är med andra ord svårt att ha ekonomiskt ansvar med stipulerade 
produktionstak samtidigt som potentialen för att expandera sig ut ur rummet är 
stor; det finns en stor marknad utanför landstinget där externa intäkter kan 
realiseras7.

När Den Stora Upphandlingen initierades översattes den av ledningen på 
Huddinge som ett stort potentiellt hot för att sedan bli en mytomspunnen parasit.

                                          
4 80 procent fast ersättning och 20 procent rörlig ersättning är siffror som figurerar i intervjuer som inte har 

visualiserats.
5 Under själva avtalstiden finns dock möjlighet att korrigera eventuella skevheter i avtalen, så kallade 

kontrollstationer.
6 I appendix 2 – fullmäktigebeslut om ägarstyrning (Landstingsfullmäktige 2001-12-11) – preciseras inga belopp. 

Det gjordes senare av Landstingsstyrelsen. Ett så kallat tak sätts för när investeringar får beslutas av den egna 
enheten och när investeringsbesluten skall fattas av landstinget 

7 Bland annat privata kunder och utomlänspatienter varav den första kundgruppen är på marginalen. 
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Ena dagen gällde si och andra dagen gällde så, utrycker kanske andemeningen i 
råtexten. Den Stora Upphandlingen översätts av vice VD som en storhet som 
intellektuellt var väldigt svår att ta till sig och vad är det egentligen de skall 
konkurrera om i DSU. Är det konkurrens utifrån produktion och kvalitet eller är 
det riktig konkurrens där Huddinge strävar efter Karolinska Sjukhusets 
marknadsandelar, och vice versa? Är det på det sättet som de dynamiska effekterna 
ska uppnås, undrar vice VD. 

Ett slags moment 22 verkar ha uppstått för Huddinge i och med att så många 
förenklingar översatts och fördunklats; vilka gränser har rummet (marknaden); Den 
Stora Upphandlingen; patientens fria val; vårdgarantin; relationen mellan ägare, 
beställare och utförare; valet där det är omöjligt att iscensätta neddragningar om det 
innebär att köerna växer samt avtal som ger mindre betalt trots att det blir fler och 
fler patienter. Vid tiden för intervjuerna var kontraktet än en gång inte klart mellan 
beställaren och Huddinge. I förlängningen handlar kontroversen om vem som skall 
stå med Svarte Petter i hand – beställaren eller utföraren? Vice VD menar att det 
inte går att leka marknad så länge som systemet är baserat på tredje parts 
finansiering, med ett system där patienterna inte bär sina egna kostnader samtidigt 
som finansiär och ägare är samma part. Det sistnämnda innebär att ägaren blir svag 
i systemet. Det har också visat sig att eventuella oklarheter och differenser i 
Huddinges bokslut har hamnat som en post i ägarnas bokslut (Landstingshuset 
AB). Tvistigheterna har därför funnits kvar till nästkommande år och lösningen har 
hittills varit att skulderna efterskänkts. Den initiala översättningen om det skarpa 
läget, affärsmässighet och strikta reglerade avtal, dvs. att agera som ett bolag, har 
översatts som den gamla anslagsmodellen i och med att signalerna varit att det går 
bra att göra precis som förut. Även beslutsfattarna på Huddinge undrar vad det 
egentligen kostar att upprätthålla systemet så som det nu är utformat och om 
nyttan i förhållande till priset, i administration och i umbäranden vid förhandlingar, 
verkligen kan vara positiv. 

Internt i Huddinges organisation har efterfrågan på ekonomer och extern 
rådgivning ökat. Den ekonomiska styrningen har blivit skarpare; momsredovisning, 
skatter, balansräkning och olika nyckeltal som förut var frånvarande verkar vara 
vardagliga inslag i ekonomistyrningen efter bolagiseringen. Översättningen om 
bolagiseringens effekter i Huddinge har också förändrats hos ledningen. Initialt 
verkade det hända mycket, men det har visat sig trögare än väntat att decentralisera 
ekonomiskt ansvar. Ekonomichefen berättar att det fortfarande inte är möjligt att 
bryta ned verksamheten i delar för att förstå varför kostnaderna ökar så dramatiskt 
på Huddinge (i en kropp som omsätter 4,3 miljarder). Ekonomichefen menar att 
möjligheten till ekonomisk styrning av verksamheterna på Huddinge är mycket 
begränsad eftersom de problemen är samma som för Stockholms läns landsting. 
Detta är en konsekvens av systemet med internhandel där olika delar i systemet har 
olika översättningar om vem som skall betala vad. Med andra ord förekom Svarte 
Petter spelet även i den mindre, fast ändå enorma, ekonomin Huddinge
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Universitetssjukhus AB. Den lovande starten som bolaget fick (i avtal, 
omställningsbidrag och momskompensation) för fört med sig att sjukhuset verkar 
ha en bra ekonomi på en övergripande nivå, men inne i själva verksamheten har det 
inte gått ihop. Det var nog så, som ekonomichefen uttrycker i råtexten, att den 
ekonomiska medvetenheten högre upp i organisationen domnade av i samband 
med bolagiseringen. Ett tecken på att den ekonomiska medvetenheten är på väg 
tillbaka är att ekonomichefen åter verkar få vara med i ledningsgruppen. 

Hopdragning: …i friktion med S:t Göran 
S:t Göran 
Som en konsekvens av regeringens inställning till privat vård har S:t Göran 

ändrat riktning för sina utvecklingsplaner och startar inte upp någon slutenvård 
eller operationsverksamhet på Bromma. Satsningen omfattar nu enbart öppenvård, 
specialistmottagningar och poliklinisk verksamhet. S:t Göran har också äntligen fått 
tillgång till geriatrik i och med att de vann upphandlingen av Löwet Geriatriken8

med driftstart årsskiftet 2001/2002. Geriatriken ligger inte i nära anslutning till 
själva sjukhuset vilket gör att S:t Göran går miste om en del fördelar, men det 
primära för sjukhuset är att visa Stockholms läns landsting att de utför även denna 
del av vårdkedjan på ett utmärkt sätt. Fortfarande har Capio i S:t Göran offensiva 
ambitioner i Stockholms läns landsting. Målet är en genomsnittlig tillväxt på tio 
procent varav tre till fyra procent är prisökningar och resterande del sker genom 
förvärv och uppstarter. 

Tre år efter försäljningen av S:t Göran råder fortfarande oklarheter kring avtalen 
och tiden efter försäljningen har kantats av förhandlingar och olika översättningar 
av avtal och tvistigheter. En del av tvisten gäller garantifrågor, vad ska S:t Göran 
producera och hur mycket, och där har DRG-systemet varit i fokus. Eftersom de 
aktörer som ursprungligen upprättade kontraktet inte längre är tillgängliga har 
kontrakten tolkats bokstavligt av båda parter. DRG-systemet, dvs. beräkning av 
priser, är baserat på att det är sjukhusen själva som rapporterar sina självkostnader. 
Det systemet lämnade S:t Göran 2002 med följd att friktionen mellan sjukhuset och 
beställarna ökade ytterligare. Ledningen på S:t Göran beräknade, baserat på 
körningarna för 2001, att S:t Göran skulle tjäna 17 miljoner på ett utträde och i 
samråd med Landstingskontoret Vårdersättningar gjorde de slag i saken. 

Kostnadsutvecklingen har varit besvärlig på S:t Göran men har kunnat dämpas 
tack vare den tillväxt av volymer som faktiskt varit. Men S:t Görans faktiska 
volymtillväxt är inte högre än den som de andra sjukhusen redovisar och

                                          
8 Här kan folkpartiets ståndpunkt vara av intresse att redovisa eftersom det kan ha inverkat negativt på S:t 

Görans ambitioner att etablera en egen geriatrik. Primärvårdslandstingsrådet (fp) sade i en intervju att S:t Göran 
aldrig kommer att få geriatrik (inte visualiserat i text). Jämför också akutsjukvårdslandstingsrådets (m) uttalande om 
folkpartiets ”omhuldade teori” i episod 5 (Den Stora Upphandlingen): ”Det har funnits, rätt länge, tankar på så 
kallad primärvårdsstyrd sjukvård, det vill säga primärvården skulle få en massa pengar och sedan köpa sjukvården 
och slutenvården åt sina patienter.” Ifall S:t Göran integrerar geriatrik till sin verksamhet blir riktningen omvänd i 
förhållande till de lösningar folkpartiet förespråkar, dvs. primärvården blir underställd akutsjukvården. 
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beställarnas översättning att kostnadskurvan på S:t Göran stiger brantare än på 
andra sjukhus är felaktig, enligt VD. Det är en teknisk korrigering och inte en 
underliggande faktiskt kostnadsökning som får det att framstå som att det är på det 
viset. I själva verket tar inte den matematiska uträkningen i DRG-systemet hänsyn 
till att S:t Göran har stora volymer på enbart några få delar eftersom 
beräkningsgrunden utgår från alla olika delar. Det är därför en teknisk illusion som 
ger intryck av att S:t Görans kostnader på t.ex. ortopedi har ökat fyra procent i 
jämförelse med t.ex. Karolinska Sjukhuset. Till sist är det viktigt att veta att en 
indexklausul i försäljningsavtalet ger S:t Göran rätt att korrigera sina kostnader efter 
hur det går för de andra offentliga aktiebolagen. Då S:t Göran fortfarande befinner 
sig ca tio procent lägre kostnadsmässigt jämfört med övriga akutsjukhus ger det 
utrymme till att höja priserna, vilket VD räknar med.

Stockholms läns landsting (genom beställarna) har fört fram anspråk på 
rabattfordringar i storleksordningen 16-25 miljoner till S:t Göran. Beställarna menar 
att rabatterna uppstått i och med att det de beställda volymerna inte 
överensstämmer med vad S:t Göran producerat. Så kan det mycket väl vara, menar 
ekonomichefen på S:t Göran, men eftersom akuta patienter står för omkring 75 
procent av vårdtillfällena på S:t Göran, är det mycket svårt, för att inte säga 
omöjligt, för sjukhuset att göra någonting åt detta. S:t Göran har som ambition att 
lösa problemet med rabatter genom att avtala bort den stipulerade produktmixen 
och ersätta denna med produktionspoäng, dvs. att S:t Göran får viss många DRG-
poäng per år oavsett vilken typ av patienter som får vård. S:t Göran vill även 
förhandla bort beställarnas förändring av faktureringsrutiner. Vid alla dessa 
tvistigheter och förhandlingar upplever ekonomichefen att det varit svårt att hitta 
en faktisk motpart att diskutera med. Enligt organisationsschemat är Norra 
Stockholms Sjukvårdsområde en tydlig förhandlingspart. Problemet har varit att 
tjänstemännen i Norra Stockholms Sjukvårdsområde inte anser sig ha tillräckliga 
mandat för att fatta beslut samtidigt som de har sin egen budget att tänka på. 

När det gäller S:t Görans deltagande i upphandlingar i konkurrens är 
erfarenheten att priset räknas oproportionerligt mycket i förhållande till andra 
parametrar, såsom förmåga att genomföra uppdraget, kvalitet, specificerade 
standarder, tidigare resultat. Den modell som används för att jämföra anbud har 
proportionen 80 procent pris och 20 procent för resterande. Prisparametrarna 
varierar ibland – DRG poäng, kostnad per vårddygn eller kostnad per vårdtillfälle – 
men metoden för att mäta och göra priserna jämförbara är oerhört sofistikerad (på 
tiondelen). Andra mer mjuka (kvalitativa) parametrar som förmågan att klara 
åtagandet behöver bara besvaras av anbudsgivaren med ja eller nej. Det har 
resulterat i att när anbudsgivare lägger ett tillräckligt lågt bud som är möjligt att 
kalkylera i förväg givet den matematiska formeln i modellen spelar de andra 
parametrarna ingen som helst roll. De geriatriska upphandlingar som S:t Göran 
varit med på, och förlorat, är exempel på denna problematik, menar projektledaren.
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En annan paradoxal situation är att verksamheter i egen regi bedöms som billigare i 
förhållande till de lämnade anbuden. Frågan är då; billigare i förhållande till vad, till 
förhoppningarna eller till den egna regins faktiska kostnader? Projektledaren menar 
att när anbud jämförs verkar det vid en första anblick att egenregin ger bättre 
anbud eftersom beställarna utgår från att samma förutsättningar gäller för alla 
anbudsgivare (inklusive egenregin). Men det har i vissa fall visat sig att egenregin, 
t.ex. geriatriken på Danderyd, inte lyckats hålla budgeten på flera år. Eller att 
egenregin inte uppfyller kravspecifikationer och standards. Egenregin har inte heller 
med vissa poster i budgeten (t.ex. inhyrd personal) vilket blir orealistiskt och ger 
egenregin fördelar vid anbudssituationen. Intressenter i anbudstävlan kan heller inte 
räkna med att få göra vissa potentiella effektiviseringar eftersom de är upplåsta i 
avtal, att lokalytorna inte får reduceras eller utökas till exempel, vilket naturligtvis 
påverkar anbuden. Som svar på frågan om egenregins förmåga att hålla budget 
anför beställarna att det inte är beställarnas problem utan egenregins. Uppdragets 
omfattning, karaktär och pris regleras i avtal och eventuella underskott i egenregins 
budget ska drabba denna och inte beställaren. Projektledaren ställer sig frågande till 
om det egentligen spelar någon roll vart underskottet hamnar. I slutändan är det 
samma juridiska enhet (Stockholms läns landsting) som drabbas av högre kostnader 
(och som drabbar skattebetalarna). Även om beställar- och utförarmodellen är till 
för att skapa en affärsliknande situation är det ändå Stockholms läns landsting som 
i det här fallet står all risk menar projektledaren. Varför tar Stockholms läns 
landsting med i beräkningarna att när Capio vinner upphandlingar står de, och inte 
Landstinget, för den finansiella risken. Vid upphandlingen av Danderyd geriatriken, 
till exempel, skilde bara några kronor i anbuden, men utfallet blev till S:t Görans 
nackdel9. Det är kanske förståeligt om avvägningar görs till mindre enheters fördel 
för att bejaka mångfalden på marknaden, men det värderas ändå inte, på något sätt, 
att Capio är en ekonomiskt uthållig aktör som inte kommer att gå i konkurs. 

Ett annat bekymmer, enligt projektledaren, gäller själva kontraktet. Vid 
upphandlingar är kontraktsförslagen utformade på så sätt att parterna inte framstår 
som jämbördiga. Avtalstexten kan tolkas som att det är landstinget som står för alla 
risker och att eventuella avvikelser som beror på utföraren innebär att avtalet rivs 
upp. Det är inte preciserat vilka skyldigheter landstinget har i avtalet och vad som 
händer ifall Stockholms läns landsting missköter sig (t.ex. skadestånd). Själva 
anbudsförfarandet försvårar också för utförarna att kunna förändra avtalens 
utformning eftersom potentiella anbudsgivare måste godkänna 
upphandlingsunderlaget och förslag till avtalstext för att få delta i den fortsatta 
upphandlingen. Om förändringar i avtalstext uppstår under anbudsprocessen 
stipulerar Lagen om Offentlig Upphandling att alla anbudsgivare har rätt att ändra 
bud på grund av ändrade förutsättningar. Det finns oftast inte tid att skicka ut 
rättelser och ändringar eftersom upphandlingarna tenderar att dra ut på tiden. Det 
är således inte möjligt att förändra ordalydelser och paragrafer i avtalstexten förrän

                                          
9 Återigen kan olika politiska visioner ligga bakom utgången av upphandlingen av geriatrisk vård. 
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en anbudsgivare vunnit kontraktet. Andra skevheter i samband med upphandlingar 
är att i vissa anbudsförfaranden får egenregiverksamheten vara med och lägga 
anbud. Här uppstår problem då det under anbudstiden gällande kontraktet 
stipulerar att anbudsgivare har rätt att granska verksamheten som är föremål för 
upphandlingen i fråga. Det är bara det att eftersom verksamheten själv är med i 
upphandlingen och således lägger konkurrerande anbud är de ovilliga att släppa 
från sig uppgifter rörande verksamheten (till exempel om framtida 
investeringsbehov och kvalitetsplaner). Till sist är upphandlingar förenade med 
höga kostnader för anlitandet av expertis (ekonomisk som medicinsk) och även 
aktörerna på S:t Göran betonar att alla turer fram och tillbaka är väldigt 
ansträngande och tidskrävande. Men även om kontrakt vunnits är det svårt att 
protestera när Stockholms läns landsting är den absolut största kunden. 

Till sist menar ledningen för S:t Göran att de oegentligheter och tvistigheter som 
uppstod vid försäljningen av S:t Göran i 1999 inte löstes förrän hösten 2002, nästan 
tre år efter avtalets tillkomst. Det har påverkat relationen med Stockholms läns 
landsting negativt – i synnerhet relationen med beställarna – och viktiga frågor om 
vårdens utveckling och sjukhusets affärsutveckling har inte kunnat dryftas. 

Beställare
Tjänstemannen på Norra Stockholms Sjukvårdsområde översätter relationen till 

S:t Göran som slitsam och i grunden är relationen fortfarande olöst. En 
tillbakablick i tjänstemannens berättelse ger för handen att Capio i samband med 
förvärvet av S:t Göran gjorde en intjänande kalkyl, dvs. vilken intjänande förmåga 
sjukhuset skall ha kommande år. Efter det hävdade Capio att de inte hade 
kännedom om den nya viktlistan10 vid förvärvet och att när den kom så visade det 
sig att de tappade intjänandeförmågan för flera år framåt. Capio hävdar därför att 
informationen i samband med försäljningen var felaktig och hänvisar till avtalen i 
upphandlingsprocessen. Capio tolkar avtalet som att säljaren garanterar att all 
relevant information ska vara tillgänglig och kräver landstinget på de uteblivna 
inkomsterna. Inte bara för ett utan för åtta år till ett sammanlagt värde av ungefär 
90 miljoner. 

S:t Görans vårdprofil ställer också till med bekymmer för beställarna eftersom de 
vill kontrollera vårdprofilen11 på alla akutsjukhusen. Det ingår så att säga i 
beställarstyrningens utformning att styra hur mycket akut öppen- och slutenvård, 
planerad öppen- och sluten vård samt dagkirurgi som ska produceras av respektive 
utförare. De diagnosrelaterade grupperna (DRG) är det underlag som 
beställarstyrningen utgår från och även om systemet inte är perfekt är det trots allt 
det bästa tillgängliga systemet, menar tjänstemannen12. Problemet är att S:t Göran

                                          
10 I Stockholm revideras den så kallade DRG viktlistan varje år. 
11 Beställarna använder begreppet vårdprofil medan S:t Göran använder produktmix. 
12 Det var initialt meningen att DRG-systemet skulle användas under en kort period i början av 90-talet, men det 

är kvar än. DRG-systemet har däremot förändrats under åren och i litteraturen brukar det talas om nord  
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överhuvudtaget inte har gått med på beställarnas vårdprofilstänkande och S:t 
Görans översättning av avtalet är att de har rätt att utforma sin produktion som de 
vill. Den här tolkningen delas inte av beställarna. Visserligen ligger det kanske 
någonting i att avtalen är ensidigt skrivna till säljarens fördel, men å andra sidan har 
S:t Göran fullständigt struntat i vad som stipuleras i försäljningsavtalet. Samtidigt 
var beställarna oeniga med S:t Göran om rabatter och viktglidningar som delvis 
uppstått på grund av S:t Görans ändrade vårdprofil. Beställarna översatte 
situationen, och försäljningsavtalet, som att landstingets fordran på S:t Göran 
(rabatter och viktglidningar) var nästan lika stor som S:t Görans fordran på 
landstinget. När S:t Göran lämnade självkostnadsberäkningarna och den formella 
prislistan 2001 lades grunden för nya tvistigheter mellan parterna. 
Grundförutsättningen för systemet är att alla sjukhus är med i denna matematiska 
körning, menar tjänstemannen. I synnerhet är det viktigt att S:t Göran deltar 
eftersom deras deltagande pressar priserna, en viktig förutsättning för konkurrens. I 
och med utträdet försvinner den effekten, det syns redan efter ett år (prislistan 2002 
utifrån självkostnadsberäkningen 2001). I samband med S:t Görans utträde 2001 
lämnade sjukhuset in sin självkostnadsberäkning för den första körningen, för att 
sedan dra tillbaka den. En analys utförd, med S:t Görans första preliminära data, 
tyder på att S:t Görans produktion sker med mindre insatser fast till samma 
betalning. Vården blir, med andra ord, dyrare på S:t Göran.

Det har varit en ganska jobbig process för båda parter, menar även 
tjänstemannen, där utvecklingsfrågor fått stå åt sidan till förmån för tvistigheter och 
samtal där båda parter engagerat advokater. Landstinget har försökt att göra S:t 
Göran uppmärksam på att deras vårdprofil ger upphov till problem. I gengäld har 
S:t Göran först velat ta tag i andra frågor och därför vägrat att diskutera denna 
fråga. S:t Göran betalade inte landstingets fordran (rabatter) och Stockholms läns 
landsting utnyttjade aldrig möjligheten att utöva sanktioner (att hålla inne 
ersättningar). Stockholms läns landsting har från första början bestridit S:t Görans 
påstående om att de inte haft tillgång till den nya viktlistan i samband med 
försäljningen av S:t Göran men de lyckades dock aldrig att bevisa detta. 
Tjänstemannen menar att det hade varit möjligt att driva frågan hårdare och den 
tolkning jag gör, utifrån tjänstemannens yttrande om att valet närmade sig alltmer, 
är att den borgerliga majoriteten inte var beredd på att släppa lös en tvist med S:t 
Göran i valkampanjens slutskede (hösten 2002). Därför bestämde sig landstinget 
för att tillmötesgå S:t Görans krav. I förhandling under hösten 2002 mellan S:t 
Göran (representanter från Capio och VD för S:t Göran) och tjänstemän som 
representerade landstinget nåddes en förlikning och S:t Göran fick 25 miljoner i 
ersättning från Stockholms läns landsting. Förlikningen har dock inte förändrat 
grunden för schismen; tolkningen av avtalet. Problemet kvarstår med S:t Görans 
vårdprofil och det gör att det även fortsättningsvis blir svårt att komma överens.

                                                                                                                               
DRG-systemet (se t.ex. Engel, 2002). Jag utvecklar inte skillnaderna närmare, men anmärkningsvärt är att i 

Stockholms läns landsting översätts DRG-systemet både som en kostnadsberäkning och som grund för prissättning. 
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Några veckor efter det att förlikningen uppnåtts mellan Stockholms läns landsting 
och S:t Göran skickade beställarna sin tolkning av 2003 års priser. Nu börjar 
tolkningsdiskussionen igen, uttrycker tjänstemannen frustrerat i hans narrativ, och 
menar att tjänstemännen har stöd i avtalet som skrevs i samband med försäljningen 
av S:t Göran. I kontraktet stipuleras att om S:t Göran lämnar 
självkostnadsberäkningarna kommer korrigeringar att göras med hänsyn till detta. 
Tjänstemannen menar att denna vaga formulering är orsaken bakom alla 
tvistigheter och diskussioner om hur avtalet ska tolkas. Det är också svårt att hävda 
att det är precis dessa belopp som det handlar om. Parterna riskerar således att 
hamna i tvistigheter kring rabatter igen. Det behövs en skrivning med 
tolkningsanvisningar för avtalet, vilket båda parter är överens om, men att riva upp 
de befintliga avtalen är komplicerat eftersom konflikten kring vårdprofiltänkandet 
finns kvar. Kanske ännu svårare eftersom Stockholms läns landsting nu, mer än 
någonsin, måste få ordning på ekonomin genom hård kostnadskontroll och 
reduktion av beställda vårdvolymer. En annan sak som tjänstemannen påtalar är att 
Stockholms läns landsting inte var förberedda på S:t Göran och Capios 
amerikanska stil – jurister var närvarande vid alla förhandlingar och tolkningar av 
avtal. Här måste Stockholms läns landsting lära sig att skriva tydligare avtal och bli 
bättre på att hantera affärsmässiga relationer och förhandlingar.  

Närsynta aktörer med stor potential agerar i dunkla landskap
Nu övergår jag till en mer generell reflexion av episoden som helhet. I reflexiva 

tankar i episod fem – Den Stora Upphandlingen – illustrerade jag hur rationella 
tecken, homo oeconomicus och konkurrensens natur och effekter fördunklats. I 
episoden därefter reflekterade jag över hur politikerna i det offentliga rummet 
förenklade den fördunklade situationen i Stockholms läns landsting. I den här 
episoden har jag illustrerat två teman och ett antal händelser som inträffade vid 
denna tid.

I och med bolagiseringar av akutsjukhus och iscensättandet av Den Stora 
Upphandlingen var det tänkt att Stockholms läns landstings beställar- och 
utförarmodell hamna i ett annat läge; ett skarpt affärsmässigt läge. Den förenklade 
översättningen är, med andra ord, att rollerna mellan olika aktörer i aktörsnätverk 
(politiska, tjänstemän och professionella) skulle bli tydliga i och med separation och 
reglering. Ägarna ska företräda befolkningen och översätta vilka behov av hälso- 
och sjukvården som finns. Beställarna översätter behovet till rena beställningar och 
utförarna översätter sedan beställningarna till konkret produktion. I förgrunden för 
att lyckas uppnå denna tydlighet finns de rationella tecknen. Men de rationella 
tecknen, som förenklats till att kunna precisera och tydliggöra roller, förbryllar 
aktörerna. En mängd händelser inträffar i förhållande till tecknen och översättarna 
agerar till synes korrekt ur sitt eget perspektiv. 

Det skrivna kontraktet fördunklas och översätts om och om igen. Till sist råder 
det endast konsensus om att avtal är svåra att skriva så att tolkningsutrymmet
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begränsas samtidigt som viss flexibilitet finns kvar. Prissättning genom DRG-
systemet fördunklas i och med att även denna till synes matematiskt precisa modell 
blir föremål för en mängd heterogena översättningar och ageranden. Homo 
oeconomicus reser sig och blir nu tydlig: S:t Göran hoppar av 
självkostnadsrapporteringen i DRG-systemet och sätter högre priser. Målet är 
tillväxt och för det krävs naturligt nog vinst. På Huddinge är målet också tillväxt 
och i förgrunden finns styrelsen och dess styrelseordförande som i sitt agerande 
översätter sig själv och Huddinge som synnerligen autonoma. Vid tiden går det upp 
för ägarna i Stockholms läns landsting att tillgången till information för Huddinges 
strategier och mål upphör men ägarna har ändå kunnat ana sig till Huddinges 
offensiva och expansiva strategier. Men går det att expandera i ett offentligt rum 
med alla dess begränsningar? Aktiebolaget, med dess tillhörande tecken, såsom 
aktiebolagslagen, ekonomisystem, styrelse, VD, balans och resultaträkning, blir 
fördunklad och aktörer i aktörsnätverk översätter och agerar i och gentemot dessa 
tecken på disparata sätt; VD och styrelsens roll och ansvar i förhållande till 
aktiebolaget, i förhållande till beställare och ägare och beställare och ägarens 
förhållande till aktiebolaget. Rationella tecken aktiverade av andra aktörsnätverk 
som en konsekvens av den lokala borgerliga översättningen (Stopplagen) eller som 
funnits som en förutsättning innan DSU (Lagen om Offentlig Upphandling) 
förbryllar också aktörerna. Hur ska Stopplagen och Lagen om Offentlig 
Upphandling översättas egentligen, och vilka konsekvenser kan olika översättningar 
få?

Olika översättningar om vad som givit upphov till fördunklingarna uppträder nu 
och olika aktörsnätverk står mot varandra i översättningarna. Utförarna undrar; på 
vilket sätt kan och ska de vara innovativa på marknaden och vilken marknad är det 
som ska översättas? Varför motarbetas de av beställare som agerar som 
planekonomer? Vem ska vi prata med och om vad? Ägarna ställer väldigt otydliga 
krav, så otydliga att det inte finns annat än att försöka agera själv. Ägarna undrar 
varför inte beställarsidan agerar kraftfullare mot de aktörer i systemet som agerar 
opportunistiskt samtidigt som ägarna (politiker) skjuter till kapital och signalerar att 
aktiebolagens initiativ är bra och att eventuella skevheter kan lösas i efterhand. 
Beställarna menar att ägarna brister i ägarstyrningen, såväl den politiska ledningens 
som tjänstemännen, eftersom avtal kan brytas om och om igen. Vad hände med de 
civilrättsliga konsekvenserna för aktiebolagen när politiken skjuter till kapital hela 
tiden?
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Figur 14. Stora svarta lådor – timglas - cirkulerar tillsammans med strömmar av vägvalsfrågor 
och ageranden. 

I figur 14 ovan visualiseras de tre olika aktörsnätverken, ägare, beställare och 
utförare (ingen är dock specificerad), var och en innehållande sitt eget timglas (en 
grav visuell förenkling eftersom timglasen och aktörsnätverken skrider över 
varandras gränser i ett närmast oräkneligt antal gånger). Ett antal vägvalsfrågor är 
översatta (i förhållande till konkurrens – Den Stora Upphandlingen – och 
decentralisering – aktiebolag och privatisering) och illustreras i figuren av de 
horisontella rektanglarna. I någon mening är åtminstone rubrikerna för 
vägvalsfrågorna någorlunda tydliga och synliga – beställarstyrning, ägarstyrning och 
utförarnas möjlighet att ta initiativ. Även om vägvalsfrågorna specificeras i mindre 
frågor (fast fortfarande är de stora) är de fortfarande tämligen tydliga och synliga. 
Några sådana vägvalsfrågor är till exempel; förändring av prissystemet för att skapa 
nya incitament, omformulera kontrakten, konstruera tydligare och mer specifika 
kommunikationsvägar och befälsordningar (hur, var och när ska vem prata med 
vem och besluta kring vad?) och få stopp på kostnadsökningarna genom att minska 
akutsjukvården i förhållande till primärvården. 

Nya förenklade grepp är centralisering och fler regleringar. Ägarutövandet och 
beställarstyrningen centraliseras och förhandlingarna med akutsjukhusen 
koncentreras till HSN-staben som sväller i omfång. Även ägarna enrolleras direkt i 
förhandlingarna så att avtal kan skrivas (beställare och S:t Göran, beställare och 
Huddinge). I Landstingsfullmäktige fattas beslut för att tydliggöra rollfördelningen 
mellan ägare/beställare/utförare i beställar- och utförarmodellen13. Det fattas också

                                          
13 Se appendix 2. 
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beslut om faktiska regleringar för investeringar, lön, tillgång till akutsjukhusens 
dokument och beslutsprotokoll, investeringar. När det gäller investeringar 
beslutades att investeringar över ett visst belopp måste upp till fullmäktige för 
godkännande. Men inte heller dessa till synes tydliga direktiv och förordningar samt 
centraliseringen av ägar- respektive beställarfunktionen förhindrade att nya 
översättningar uppstod. En fördunklad tid där aktörsnätverk tar upp nya initierade 
förenklingar, översätter dessa om och om igen, genererar komplexitet och spär på 
fördunklingen ytterligare. Vad är homo oeconomicus roll och egenskaper? Vilket 
ekonomiskt rationellt utrymme har rationella tecken konstruerat egentligen? Vad 
innehåller den konstruerade marknaden (Den Stora Upphandlingen) och vad är 
dess begränsningar? 

Skärpan försvinner när en myriad av händelser utspelar sig kring vägvalsfrågorna 
där varje aktörsnätverk agerar utifrån sin egen unika översättning för att få bukt 
med frågorna. Eller annorlunda uttryckt och mer figurmässigt relevant; aktörerna 
agerar utifrån sitt eget epicentrum, sin egen svarta låda. Den förväntan på politiken 
som fanns vid tiden (förra episoden) grumlas då en rad nya etiketterade abstrakta 
förenklingar konstrueras och kastas ut från den politiska agoran. Förenklingar som 
inte följs av något konkret innehåll eftersom inga besluts tas kring de någorlunda 
tydliga och gemensamt etiketterade vägvalsfrågorna. Enbart politisk förskjutning av 
nuet till sedan med löften om att efter valet kommer förändringar att genomföras. 

Då, nu och sedan blir ett fördunklat tomrum (multipla nu), med mycket brus och 
dålig sikt, och fördunklade aktörer fortsätter att ta beslut, iscensätta nya 
förenklingar och driva på sin version av Framsteget och sina Ordnade steg (dvs. 
deras version av vad timglaset innehåller). Nu manifesteras så många multipla 
förenklingar och konkreta handlingar, var och en utan original och framtida 
destination, att ingen aktör har möjlighet att överblicka mer än mycket små delar av 
landskapet. Aktörerna finner att de agerar i en partiell terräng. I takt med att olika 
svarta lådor – epicentra – breder ut sig, och således epistemologiskt uppfattas som 
stora aktörer, reduceras aktörernas förmåga att överblicka landskapet (de blir mer 
närsynta så att säga) samtidigt som varje översättnings potentiella effekt i 
aktörsnätverken ökar (illustrerat i figuren 14 där pilarna sträcker sig över flera 
vägvalsfrågor). Hur är det möjligt att mer och mer närsynta aktörers översättningar 
potentiellt kan få större och större konsekvenser? Detta är möjligt eftersom antalet 
associationer ökar lavinartat i tid och rum (en av förutsättningarna för fördunkling 
och multipla nu) och på grund av den kraftiga förtätning som sker av 
förbindelserna mellan aktörer och aktörsnätverk och andra heterogena material vari 
ageranden sker. En förtätning som är olika långt gången för olika vägvalsfrågor 
som i figuren illustreras genom att vissa av vägvalsfrågorna (rektanglarna) har tätare 
mellan ageranden (de vertikala pilarna) än andra. Det är naturligtvis också så att 
olika aktörer och aktörsnätverk har mer eller mindre potential att etikettera och 
översätta vägvalsfrågor. Illustrerat i figuren genom att pilarna varierar i längd. 
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Jag ska inte närmare gå in på hur täthet i och längden för olika potentiella 
ageranden är förbundna med specifika frågor. Däremot ska jag försöka förtydliga 
figuren 14 och processen där jag zoomar in en viss del i aktörsnätverket vid en vis 
tid. Till vänster i figuren är det tätare mellan pilarna än vad det är till höger. Pilarna 
till vänster är också längre än de till höger. Det här markerar sammantaget att den 
vänstra sidan har större potential än den högra. Vidare är det så att den vänstra 
sidans ageranden kopplat till vägvalsfrågorna överst i figuren är tätare än för de 
undre vägvalsfrågorna (de tre sista rektanglarna). Vänstra sidans ageranden i 
samband med de fyra översta vägvalsfrågorna torde i så fall motsvara en 
fördunklingsprocess som är otroligt svår att överblicka samtidigt som ageranden 
häri får stora konsekvenser, en situation som i det här fallet motsvaras av 
processerna kring Den Stora Upphandlingen.

Nu har vi hunnit så långt som till den sista episoden och däri visualiseras några 
tankar aktörer hade vid tiden alldeles innan och efter det att den borgerliga 
koalitionen förlorade valet i september 2002. 
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Efterskalv och rundgång 

Figur 15. Den svarta lådan beställar- och utförarmodellen. 
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Komplicerade och fördunklade associationer slits av och nya kombinationer 
av det gamla cirkulerar 

Det fattades inte några större vägvalsbeslut under valåret1 av politikerna. 
Tjänstemännen fortsatte dock med kraft att utveckla DSU ifall den borgerliga 
majoriteten skulle få fortsatt förtroende av väljarna att leda Stockholms läns 
landsting. Den Stora Upphandlingen tar en oväntad vändning; den växer i 
omfattning i och med att upphandling av hela sjukhus är en översättning som 
börjar cirkulera allt kraftigare mot slutet. Det är så stort att jag fullständigt missar 
det (i den första intervjun i appendix 82). Jag tar inte till mig det fastän jag hör vad 
som sägs. Inte förrän i en efterföljande intervju noterade jag det då projektchefen 
för DSU poängterar det till fullo för mig. Den oväntade vändningen var ett resultat 
av att det inte var möjligt att definiera och särskilja volymer i sjukvården (mellan 
akut- och specialistvård, mellan sjukhusvård och primärvård). Med andra ord 
enrollerades aldrig den heterogena patienten (i diagnoser och i priser) och aktörerna 
lyckades inte heller konstruera någon fungerande definition för akut- och 
specialistvård i Den Stora Upphandlingen. Stockholms läns landsting var i kontakt 
med intressenter i utlandet för att undersöka om det fanns någon som skulle vara 
intresserad av att delta i en upphandling av ett sjukhus. Utvecklingen i Sverige, med 
stopplagen och det socialdemokratiska motståndet mot att privatisera akutsjukhus, 
gör att de utländska intressenterna drar sig ur. Det var insatser med för höga risker; 
tänk om den privata etableringen blir utan offentliga beställningar!  

Stopplagen och Lagen om Offentlig Upphandling hade stor påverkan på arbetet 
med Den Stora Upphandlingen, enligt projektchefen. Det hade i och för sig varit 
fullt möjligt att genomföra Den Stora Upphandlingen ifall politikerna beslutat sig 
för att ignorera ramlagarna3. Till slut blev dock trycket från oppositionen (deras 
kritik av det “jättelika experimentet”) och från de fördunklade ramlagarna så stort 
att DSU blev politiskt omöjligt att genomföra. Nya fördunklingar dyker också upp 
under året, såsom hur många objekt kan olika budgivare ta hem? Om det bara är ett 
objekt innebär det att Capio som redan äger S:t Göran inte får vara med? Om S:t 
Göran förlorar upphandlingen av sina vårdvolymer skulle det då innebära att 
Stockholms läns landsting inte kan nyttja lokalerna på tio år4? Än värre, vad händer 
om S:t Göran förlorar sin upphandling och samtidigt vinner en annan, det går inte 
att flytta så stora komplex? Slutligen, ska de privata intressenterna ”på stan” tillåtas 
att vara med i upphandlingen eller inte?

När den socialdemokratiskt ledda koalitionen vann valet i Stockholms läns 
landsting stod det klart att Den Stora Upphandlingen skulle läggas ned. Vad händer 
då med beställar- och utförarmodellen i Stockholms läns landsting? VD för
                                          

1 Det vill säga fram till valet i september 2002. 
2 Avdelningschefen för programområde hälso- och sjukvård i Norra Stockholms Sjukvårdsområde. 
3 De politiska aktörerna – i intervjuerna – översätter både Stopplagen som Lagen om Offentlig Upphandling som 

lagar utan egentliga sanktionsmöjligheter. I översättningen anger de att det är s.k. ramlagar. Det är följaktligen 
aktörernas breda översättning jag följer och inte juridikens definition och betydelse av begreppet. 

4 Så långt sträcker sig det gällande hyreskontraktet mellan Capio och Stockholms läns landsting. 
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Huddinge Universitetssjukhus AB uttrycker besvikelse och översätter den nya 
inriktningen som en tillbakagång; centralisering, kostnadskontroll och samverkan 
istället för fria självständiga sjukhus i konkurrens. VD för S:t Göran menar att ett 
stort problem i den beställar- och utförarmodell som funnits de senaste åren har 
varit att beställarna i de sex sjukvårdsområdena favoriserat det egna geografiskt 
bundna sjukhuset och att det därför varit svårt att förflytta volymer (till exempel S:t 
Görans erfarenhet av att förlora upphandlingar och det ännu orealiserade 
intentionsavtalet mellan S:t Göran och Stockholms läns landsting). Men VD för S:t 
Göran är trots allt hoppfull och menar att det även fortsättningsvis finns plats för 
duktiga privata entreprenörer att växa i Stockholms läns landsting. 

Det stora problemet, och den dominerande översättningen, är att utförarna 
försökt expandera sig ut ur ett begränsat finansiellt rum samtidigt som 
efterfrågekurvan varit oerhört elastisk – omättlig! Beställare och ägare i 
tjänstemannaleden har i sin tur översatt och agerat utifrån olika perspektiv. En 
insikt finns att beställare-utförare-ägare agerat opportunistiskt gentemot varandra, 
som också visualiserats tidigare i episod sju och som visar sig tydligt i efterhand5. I 
denna fördunklade situation där roller är oklara och olika översättningar och 
drivkrafter för handling hela tiden uppträder har en fundamental förutsättning och 
konsekvens av den konkurrensutsatta marknaden gått förlorad – utslagning. 
Översättningen som initialt var att en marknadskopplad beställar- och 
utförarmodell (Den Stora Upphandlingen) är en förutsättning för nedläggning och 
avveckling av verksamhet (såväl i volym som i hela diagnoser) visar sig bli 
fördunklad och lika komplicerad som i anslagsmodellen. 

Centralisering är nu en översättning som i och med majoritetsskiftet uppträder i 
Stockholms läns landsting. De centraliserade åtgärder som infördes av den 
borgerliga majoriteten översätts som otillräckligt och nu ska aktörsnätverken ägare, 
utförare och beställare integreras. Det före detta borgerliga finanslandstingsrådet 
menar att det är att gå tillbaka till planekonomi, anslagsfinansiering och politisk 
centralstyrning medan det tillträdande socialdemokratiska finanslandstingsrådet 
översätter förändringen som att det nu för första gången kommer att bli möjligt att 
utöva beställar- och utförarmodellen så som det var tänkt. Det vill säga att 
politikerna ska vara medborgarnas ögon och öron och analysera 
befolkningsbehovet samtidigt som beställar- och utförarmodellen ska vara en 
teknik för att fördela finansiella resurser ut till enheterna. Men hur ska Stockholms 
läns landsting omorganiseras under den socialdemokratiskt ledda majoriteten? Det 
tillträdande finanslandstingsrådet menar att politikerna måste återfå rollen som 
befolkningsföreträdare efter att ha varit reducerade till avtalstecknare i flera år. 
Därför måste landstingsstyrelsen bestå av ett sjukvårdsutskott som köper av ett 
ägarutskott. Landstingsstyrelsen kommer således att sköta förhandlingarna i 
beställar- och utförarmodellen och så att säga köpa och sälja av sig själv.

                                          
5 Inte minst av avdelningschefen för programområde hälso- och sjukvård i Norra Stockholms Sjukvårdsområde. 
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Politikerna, som förut utgjort beställare i sjukvårdsstyrelser, omorganiseras nu om 
till nio sjukvårdsberedningar med uppgift att analysera befolkningens behov. Hälso- 
och sjukvården i Stockholm ska också delas in tre områden (ett söder, ett norr och 
ett Stockholm) utom sjukhusvården som blir en egen organisatorisk enhet. Det 
tillträdande finanslandstingsrådet översätter den ekonomiska situationen som så 
bekymmersam att kostnadskontroll och stramare ägarstyrning är absolut 
nödvändigt (varav några av förutsättningarna för detta är de ovan nämnda 
organisatoriska förändringarna). 

För mig framstår det som att den nya majoriteten tillsammans med 
landstingsdirektören, översätter och omorganiserar, Stockholms läns landsting 
inom ramen för beställar- och utförarmodellen men att marknadskopplingen och 
konkurrens avsevärt försvagas till förmån för samverkan. I och med skiftet av 
majoritet och av ledord är vi tillbaka där vi startade berättelsen, fast ändå inte. Vi är 
tillbaka i episod 1 i den mening att tillvaron nu åter är åtskilligt enklare och tydligare 
än vad den varit. Återigen väntar potentiella översättare där ute i spänd förväntan 
på vad politikerna nu ska iscensätta i Stockholms läns landsting och taktpinnen för 
att initiera förändringar finns än så länge hos den nytillkomna majoriteten. 
Aktörerna i Stockholms läns landsting agerar åter i en relativt okomplicerad tillvaro 
(vilket figurmässigt illustreras i och med att figur 2 i episod 1 åter visualiseras nedan 
som figur 15). 

Figur 16. Förenklade och singulariska översättningar ljuder samtidig (identisk med figur 2 i 
episod 1). 

Jag tror att du, min dyrbare läsare, känner dig en aning konfunderad just nu och 
att någon eller några frågor har bubblat upp till ytan. Kanske ställer du följande 
frågor till mig: Vänta nu, hur kan du påstå detta? Det är väl ingen återgång till 1998? 
Det är överhuvudtaget ingen återgång till något tidigare datum i historien! Det har 
skett drastiska förändringar i Stockholms läns landsting, de kan inte vara helt borta? 
Det vore trolleri! Vad är det i så fall jag har missförstått? Har inte din ambition varit
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att låta oss ta del av förenkling, komplexitet och fördunkling, hur sediment i då, nu 
och sedan utvecklar multipla nu och att visa på hur smetig, oordnad och föränderlig 
världen är? Frågorna och er förundran kan jag förstå, men det fångar inte essensen i 
vad jag avser. Annorlunda uttryckt och som knyter an till Liftarens Guide till 
Galaxen: Svaret är 42, fast ni har inte formulerat rätt fråga för att förstå svaret om 
den här textens liv, universum, och allting. För jag har inte lämnat 
utgångspunkterna att världen är smetig, oordnad och föränderlig. Inte heller har jag 
glömt bort den teoretiska utgångspunkten att förenklings-, komplexitets- och 
fördunklingsprocesser är samtidiga, med olika lång omkrets och för evigt 
hoptvinnade; ibland i harmoni, ibland i dissonans med varandra. Förenklings-, 
komplexitets- och fördunklingsprocesserna har i sig aldrig ett slut, inte heller en 
början (vid tidens gryning kanske…). Åtminstone har de inte det utan att världen 
reduceras till minsta beståndsdelar; en värld tömd på all komplexitet (jfr Sklars, 
2000, ontologiska reduktion). 

Förenklings-, komplexitets- och fördunklingsprocesserna kan kanske liknas vid 
havets vågor. Vågor finns alltid; ibland höga, låga, lugna, vilda, svaga, kraftiga, 
rullande och böljande. Ibland förefaller havet vara lugnt, men det är ett bedrägligt 
lugn. Även om vågorna för tillfället ser ut att vara små och lugna finns kanske 
underströmmar som gör det hela mer komplicerat och fördunklat. Det jag vill föra 
fram är att om andra delar av rummet öppnas upp blir det än mer komplicerat att 
förstå processerna (dvs. det som Sklar, 2000, skulle hänföra till att öppna upp det 
ontologiska rummet). Det kanske blåser upp igen i berättelsen (blåsten kanske 
aldrig har avtagit?), men hur upptäcker jag det, och vad är det som jag ska leta 
efter? Det hela handlar om komplexitet och den typ av komplexitet som utmejslats 
i del 1. Det som har hänt i berättelsen och som gör att episod 8 kan liknas vid 
episod 1 är att mängder av associationer mellan olika heterogena material drastiskt 
har slitits av (vilket framkallar en myriad av reaktioner i aktörsnätverken; glädje, 
inspiration, rädsla, avund, lugn, hat, håglöshet osv.). Själva förutsättningarna som 
fördunkling och multipla nu livnär sig på har upphört i och med att antalet multipla 
översättningar har sjunkigt drastiskt, om jag får uttrycka mig numeriskt oprecist. 
Tätheten i förbindelserna mellan aktörer och aktörsnätverk och andra heterogena 
material vari ageranden sker har därför glesnat betydligt. Visserligen har olika 
aktörer och aktörsnätverk fortfarande olika potential och förutsättningar för att 
etikettera och översätta vägvalsfrågor, men överlag har potentialen för varje aktör 
och aktörsnätverk drastiskt minskat. Och tillfälligtvis är det till förmån för den nya 
majoriteten. Ett annat sätt att beskriva det, för att anknyta till diskussionen jag fört i 
episod 7, är att de vertikala pilarna har blivit både kortare och har glesare 
mellanrum mellan varandra och att antalet vägvalsfrågor (rektanglar) har minskat. 
På så vis är denna liknelse som jag påstår finns mellan episod 1 och 8 analytisk och 
sprungen ur en samtidig relation mellan teoretiska och epistemologiska 
utgångspunkter och sediment i praktiken (”observationen” att de komplicerade och 
fördunklade associationerna mellan heterogena material har slitits av). 
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Om jag åter växlar till den vänstra sidan av timglaset (se reflexionsfigurer i episod 
2, 3 och 4) och sveper med blicken över landskapet handlar frågorna om 
översättning nu om samverkan (istället för konkurrens) och beställar- 
utförarmodellen (istället för Den Stora Upphandlingen). På den högra sidan av 
timglaset återfinns decentralisering som innehåller det familjära privata och 
offentliga aktiebolaget men också av sjukhus som drivs i bolagsliknande former. 
Beställar- och utförarmodellen ska åter vara ett behovsstyrt fördelningssystem. 
Behoven täcks på bästa sätt genom övergripande samverkan i hela koncernen 
(politiker är befolkningsföreträdare och beslutar om prioriteringsfrågor och 
fördelningsfrågor och utförare producerar den vård som är beställd av 
tjänstemännen). Ett sätt att beskriva det hela på är att varje förändring 
(investeringar till exempel) ses ur ett koncernperspektiv först för att sedan övergå 
till specifika förhandlingar. Decentralisering är också fortfarande ett utstakat mål 
(politiker som befolkningsföreträdare och köpare och säljare i förhandling) men det 
pågående borgerliga verbet privatisering har bytts ut mot ett substantiv; privat. 
Koncernen innehåller privata inslag (som oppositionen, frånsett vänstern, inte alls 
tycker är enbart negativa) men det lär knappast ske några större förändringar i 
proportionerna mellan offentlig och privat vård (troligtvis inte till det privatas 
fördel). I alla fall inte under den kommande fyraåriga mandatperioden. En annan 
noterbar förändring är att aktiebolag, oavsett associationsform, inte längre är 
associerat med konkurrens eftersom den politiska strategin är samverkan 

Det jag vill illustrera är att nuet (i slutet av min berättelse) kännetecknas av stiltje 
(den här gången visserligen i samband med ett val, men så måste det inte alltid 
vara!). Hastigt har närsyntheten övergått i klarhet och skarpa konturer där varje 
aktörs potential att etikettera och översätta drastiskt har minskat. Men detta lugn är 
bedrägligt och kort. Bedrägligt för att det är någon med intention som skapat ett 
konstlat lugn och det är naturligtvis jag. Som författare till episoderna har jag styrt 
handlingen i berättelsen. Men även om lugnet till viss del är konstlat – såväl 
berättartekniskt som att jag bara studerar vissa delar av fenomenet, en liten del av 
den stora svarta lådan Stockholms läns landsting – vill jag påstå att den analytiska 
beskrivningen har bäring på det jag faktiskt berättat om. Men världen stannar inte 
bara för att en liten dunkel akademisk figur träder ur den, fast besluten att berätta 
om vad som hänt. Berättelsen fortsätter och aktörer i aktörsnätverk iscensätter åter 
förenklingar för att konstruera timglas som etiketterar Framsteget och Ordningen. 
Översatta förenklingar cirkulerar varav några är nya och några har aldrig slutat 
cirkulera och omloppsbanorna växer, dvs. de förbinder sig med fler och fler 
heterogena material. Översättningsprocessen tar nya riktningar och nya 
associationer mellan förenklade heterogena material växer till antalet. Grogrunden 
för komplexitet konstrueras på nytt! För att åter ta till en Schumpeteriansk 
utgångspunkt; det börjar uppstå nya kombinationer av det gamla (fast utan den 
vinsttörstande entreprenören och utan komplexitet). 
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Jag ska nu återknyta till några gamla heterogena material och några nya och 
gamla associationer som verkar särskilt betydelsefulla för fortsättningen av 
berättelsen. Arvet efter de fyra åren av konkurrens, mångfald och fria självständiga 
sjukhus är omfattande även om berättelsens fokalpunkt Den Stora Upphandlingen 
avbrutits. Det finns andra sediment i berättelsen som har potential att vara viktiga 
för då, nu, sedan (och nästa våg av multipla nu). Av de sju akutsjukhusen (inklusive 
de två universitetssjukhusen) är fem av sju akutsjukhus i Stockholms läns landsting 
aktiebolag, varav ett är helt privat (S:t Göran). Vidare utförs ca 25-27 procent av 
vården i Stockholm av privata intressenter i sjukhusvård och i primärvård (S:t 
Göran inkluderad). Vid tiden för intervjun med före detta finanslandstingsrådet 
(hösten 2002) uppskattar han att det skapats ungefär 160 vårdbolag (vårdcentraler, 
primärvård i övrigt samt specialistmottagningar, dagkirurgi osv.) och att det vid 
mandatperiodens slut nog närmar sig 200.

En problematisk fördunkling som den nya majoriteten kommer att ärva är 
associationen mellan privata utförare och de bolagiserade sjukhusen. Lagen om 
Offentlig Upphandling (LOU) fördunklar återigen och hur lagen översätts har stor 
betydelse i utvecklingen för Stockholms läns landsting. Om LOU stipulerar att de 
bolagiserade sjukhusen måste upphandlas i konkurrens kommer den 
socialdemokratiskt ledda majoriteten att försöka avbolagisera akutsjukhusen. För 
den nya majoriteten är det klart att oavsett översättning av LOU (kan och ska 
sjukvården undantas?6) ska aktiebolagsformen utvärderas eftersom vissa positiva 
effekter av aktiebolaget även finns i den nya majoritetens översättning7.
Aktiebolaget är således fortfarande utbrett och starkt närvarande i Stockholms läns 
landsting fast nu i händerna på nya översättare. Det är till exempel tänkt att de två 
återstående förvaltningssjukhusen, Karolinska Sjukhuset och Södertälje Sjukhus, 
organisatoriskt ska efterlikna aktiebolagen så långt som det är möjligt i 
förvaltningsformen genom att exempelvis ha egen professionell styrelse. 
Översättningen är att de fördelar som finns med aktiebolag, som decentralisering, 
tillhörighet, lojalitet och effektivare beslutsvägar, kan tas tillvara samtidigt som de 
uppenbara nackdelarna försvinner; ekonomisk opportunistisk rationalitet och 
vinstbegär.

Det uppstår även nya översättningar av några andra framträdande rationella 
tecken i berättelsen. Ersättningssystemet med diagnosrelaterade grupper (DRG) ska 
utredas och förändras. En utgångspunkt för översättningen är betänkandet Vinst 
för Vården (SOU 2002:31) som hänför de negativa effekterna till att vinster i 
vården släppts lös genom det nuvarande ersättningssystemet. Det fördunklade 
tecknet Stopplagen, som var temporär, förlängdes aldrig. Miljöpartiet stoppade

                                          
6 Vid tidpunkten prövades LOU i fallet Skåne (Simrishamn). Det tillträdande finanslandstingsrådet argumenterar 

för att även om översättningen av lagen förespråkar att aktiebolag måste upphandlas i konkurrens innebär det inte 
nödvändigtvis att andra lokala kontexter enrolleras in i den praxisen. 

7 Så här långt är det bara Huddinge som avbolagiserats i och med sammanslagningen mellan Karolinska 
Sjukhuset och Huddinge Universitetssjukhus AB till Karolinska Universitetssjukhuset. 
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förlängningen i riksdagen vilket innebär att det nu saknas regler för ägar- och 
driftsformer i hälso- och sjukvården. Med andra ord finns det ingen lag som 
förhindrar att akutsjukhus sätts ut till försäljning. I ett pressmeddelande i februari 
2004 meddelades att regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet nått en 
överenskommelse om en ny utformning av vårdens ägar- och driftsformer8. Men 
överenskommelsen kritiseras av en intermediär aktör i denna studie men som i det 
här fallet är en central aktör, Konkurrensverket (som är remissinstans). 
Konkurrensverket kritiserar förslaget för bland annat brister i analysen om de 
samhällsekonomiska effekterna; att den konkurrens som faktiskt finns riskerar att 
drastiskt försämras med kostnadsökningar som följd; att det inte går att avgränsa 
vård i sjukhus från andra typer av vård; att möjligheten till en framtida 
strukturomvandling, som beskrivs som absolut nödvändig, begränsas; att icke-
vinstdrivande företag och otillåten företagsvinst inte är definierad i förslaget vilket 
riskerar att snedvrida konkurrensen; att förslaget om att varje landsting måste 
ansvara för minst ett sjukhus rymmer viktiga principfrågor som inte utretts; att 
konsumenternas ställning inom sjukvården riskerar att försvagas om privata 
entreprenörer förbjuds konkurrera vid upphandling av berörda vårdtjänster; att 
ingen analys av konsekvenserna är utförd för de företag som drabbas av förslaget 
och slutligen anförs att förslaget sannolikt strider mot gemenskapsrätten och bland 
annat principen om icke-diskriminering av anbudsgivare vid offentlig upphandling9.
Så vad som händer med den nya stopplagen för vinstdrivande sjukvård är 
fortfarande fördunklat. Hösten 2004 är det meningen att ett lagförslag ska 
utarbetas. Då fortsätter språkspelen, men det är utanför denna skrift. Språkspelen 
är även livliga när det gäller den så kallade Robin Hood-skatten (det statliga 
utjämningssystemet). Under hösten 2003 och våren 2004 fördes häftiga debatter 
mellan regioner i Sverige om vilka konsekvenser den, efter valet, genomförda 
förändringen av utjämningssystemet kommer att ha. 

Som sagt en mängd nya associationer konstrueras mellan heterogena material, 
centrum och periferi verkar skifta och komplexiteten börjar tillta. Men nu har vi 
snart nått slutet av berättelsen. Jag har dock en liten kvarvarande tanke och den 
baseras på en kommentar från en tjänsteman. Tjänstemannen berättade att vunna 
praktiska erfarenheter inte verkar utbytas trots att det geografiska avståndet inte är 
så stort och exemplifierade med Västra Götaland. Västra Götaland går efter valet in 
i den organisationsform som Stockholms läns landsting haft under den borgerliga 
majoriteten samtidigt som Stockholms läns landsting går in i samma organisatoriska 
utformning som Västra Götaland haft. Tjänstemannens reflektion väcker en tanke 
hos mig. Tänk om praktiskt vunna erfarenheter inte översätts i lika hög 
utsträckning som teorier! 

                                          
8 Se appendix 3. 
9 Se appendix 4 för sammanfattning av Konkurrensverkets yttrande. 
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Del III – Perspektivistiska synteser 

Why can’t you just forget about algebra? 
It’s all about you now 

And all your talk of logic and formula 
Could never help you now

Not anymore 
A-camp

All the truth in the world adds up to one big lie 
Bob Dylan 

But with the truth so far off 
What good will it do? 

Bob Dylan 

I curse the Age or Reason 
I curse it or All Men 

I curse my need to curse it 
Then I curse it once again 

Julian Cope 

This is my truth 
Tell me yours 

Manic Street Preachers 

Kapitel 8: Översättningar av konkurrens i ekonomiska laboratorier 
återbesökt

Kapitel 9: Komplexitet, sidoeffekter och den modesta vetenskapen 
återbesökt
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Översättningar av konkurrens i ekonomiska laboratorier 
återbesökt

Konkurrens i en heterogen materiell värld 
Aktörerna i Stockholms läns landsting simulerar marknad och konkurrens och är 

väl medvetna om att de gör detta – en inre marknad med homo oeconomicus i 
konkurrens inom ramen för en förvaltningsstyrd struktur. Det är inte det jag vill 
avslöja med berättelsen, mina reflexiva tankar och i denna sista del: Aktörerna vet 
precis vad de försöker göra när de försöker Ordna sin ”värld” genom att låta sig 
influeras av andra ”världar”. Men i den till synes medvetna processen med att 
ordna sin värld genom att översätta andra världar händer något. I ansträngningen 
för att sätta världar i singular uppstår komplexitet; det uppträder många singular. 
Men som episoderna illustrerar, översättningsprocessen av konkurrens stannar inte 
här. Aktörerna intensifierar sina ansträngningar för att sätta världen i singular med 
nya förenklingar och singulariska anspråk och nu konstrueras mängder av 
associationer mellan heterogena material och multipla epicentra (timglas) och 
fördunkling uppträder. Det är processen av förenkling, komplexitet och 
fördunkling som är essensen i min re-presentation, i min studie och i mina anspråk 
på att försöka förstå konkurrensprocesser. En essens som jag försökt fånga och 
illustrera med hur aktörer i aktörsnätverk översätter (associerar, enrollerar och 
etiketterar) den neoklassiska marknaden. 

Men det handlar inte bara om mänskliga aktörer, annat står på spel. Aktörer 
översätter såväl människor som ting samtidigt som ting i sin tur influerar mänskliga 
föreställningar, eller som Latour (1999b:16) uttrycker det genom Pasteur; ”Pasteur
makes his microbes while the microbs make their Pasteur”. Eller uttryckt och exemplifierat 
med ett centrerande material i det ekonomiska laboratoriet; DSU konstruerar 
aktörer och aktörer konstruerar DSU. Men tings förmåga att konstruera människor 
är begränsat eftersom ting agerar utifrån givna kodade Ordningar (som givetvis kan 
bryta samman och ta oanade vägar, till exempel dataprogram). De kodade 
Ordningarna i sig är däremot fyllda av mänskliga avsikter och intentioner, därför 
förmår ting visa epistemologiska möjligheter för mänskligt agerande genom att 
centrera mängder av heterogena material (såväl människor som ting). Likafullt är 
det aktörer som i processerna av förenkling, komplexitet och fördunkling träder 
fram och konstruerar timglas av centrerat heterogent material – de lever i och för 
sitt panoptikon. De epistemologiska möjligheterna för Ordning som de tingliga 
heterogena materialen konstruerar kan därför aldrig vara givna och objektiva, något 
som Law (2002:28) riktar vår uppmärksamhet mot: 

”Overviews, simplifications, the mastery of time and space, are not given in the 
order of things. Rather they are artfully performed into being.”  
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Syntesen är att när mänskliga aktörer översätter världen där ute här inne (utan att 
för den skull avse ett singularisk rum, snarare multipla singulariska rum) är det 
möjligt för aktörerna att färdas långt ut i världen med hjälp av ting, det som 
Kallinikos benämner det representativa materiella tekniker, och inte för att 
aktörerna ser längre. Tvärtom, som jag argumenterade för i reflexionerna:

Allt eftersom aktörerna färdas i de centrerade världarna blir de mer och mer 
närsynta och med större och större potential att orsaka sidoeffekter.  

Aktörerna, som i min berättelse agerar i en heterogen materiell värld, ett 
konkurrensutsatt rum med offentlig ram, lever i samma typ av värld som aktörerna 
på jordgubbemarknaden (kapitel 4) och som de som genom segregation påverkades 
genom Robert Moses broar i New York (kapitel 6). En värld där människor och 
andra heterogena material organiseras i och tar konsekvenser av översättningar i 
aktörsnätverk.

I berättelsen om det ekonomiska laboratoriet finns det några passager där dörrar 
verkar öppnas på glänt och där vi för en stund tycker oss kunna skönja möten, 
relationer och friktioner mellan aktörer och mellan aktörer och tingliga heterogena 
material. Genom den lilla springan skymtar vi hur aktörer översätter världen där ut 
här inne och hur ting centrerar aktörer och andra heterogena material (Aktiebolag, 
Sankt Göran, Huddinge och DSU i ekonomiska rapporter, i politiska plattformar 
osv.). Men när jag fångat och illustrerat komplexitet i en materiellt heterogen värld 
verkar olika typer av material tränga undan varandra i berättelsen; ting tränger 
undan aktörerna och aktörerna tränger undan tingen. Dörrarna stängs till och 
interaktionen mellan ting och aktör försvinner utom synhåll. Det är en konsekvens 
av att jag följt hur aktörer agerar genom och inte tillsammans med ting. Jag var inte där 
och följde aktörer i deras vardagliga aktiviteter (fast observation och närvaro är 
ingen självklar räddare i nöden; alla observationer fångar inte översättning och 
händelser verkar utspela sig där forskaren för tillfället inte är, Law, 1994). Så här i 
slutet ska jag försöka skingra dimman och öppna dörrarna till rummen där aktörer 
och ting agerar tillsammans. Det gör jag genom att re-presentera Italo Calvinos 
roman ”Invisible Cities” (som den är citerad i Kallinikos, 1996). Men vad är det för 
mening med det? Berättelsen är illustrativ för att den rymmer ting såväl som aktörer 
och, viktigast, de agerar tillsammans. Jag ämnar först citera delar av berättelsen (på 
engelska) för att sedan översätta den till svenska och ersätta vissa ord med några av 
de begrepp som förekommer i det ekonomiska laboratoriet. Jag avser att 
dekonstruera berättelsen om det ekonomiska laboratoriet genom att placera den i 
”Invisible Cities”. I anslutning till att den engelska versionen re-presenteras har jag 
låtit mig inspireras av Kallinikos (1996) analys av berättelsen, men på det hela taget 
har jag känt mig fri att analysera och reflektera över berättelsen utifrån 
avhandlingens referensram. 
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”Invisible Cities” handlar om när Marco Polo träffar härskaren Kublai Khan och 
berättar om rikets tillstånd för härskaren. Problemet är att de inte talar samma 
språk och att de inte har samma bakgrund. Det löser de genom att kommunicera 
med gester och ting. Det tingliga är schackspelet där var och en av schackpjäserna 
re-presenterar faktiska entiteter, betydelser och händelser i härskarens rike. Det är 
utifrån schackspelarnas manövrar och pjäsernas betydelser som Kublai Khan sedan 
bildar sig en uppfattning om rikets utveckling. Vi kommer in i berättelsen när 
Marco Polo för första gången ska re-presentera vad som händer i härskaren Kublai 
Khans rike. De sitter framför ett schackbräde: 

”(…) Marco Polo, mute informant, spread out on it the samples of the wares he 
had brought back from his journeys to the ends of the empire: a helmet, a seashell, a 
coconut, a fan. Arranging the objects in a certain order on the black and white tiles, 
and occasionally shifting them with studied moves, the ambassador tried to depict for 
the monarch’s eyes the vicissitudes of his travels, the condition of the empire, the 
prerogatives of the distant provincial seats.” (Kallinikos, 1996:35) 

Världen där ute här inne förenklas och reduceras väsentligt genom 
schackpjäsernas bestämda betydelser (en kokosnöt kan symbolisera jordbruket och 
en hjälm krig osv.) och genom pjäsernas rörelser på schackbordet utvecklas 
relationer mellan objekt i riket (Kallinikos, 1996). Marco Polos re-presentation av 
riket, genom drag och mottdrag av pjäser, öppnar den distanserade världen för 
Kublai Khan och inför dennes ögon framträder efter ett tag välkända mönster i re-
presentationerna. Härskaren tänker: 

”(…) If each city is like a game of chess, the day when I have learned the rules, I 
shall finally possess my empire, even if I shall never succeed in knowing all the cities it 
contains.” (Kallinikos, 1996:36) 

Kublai Khan drar därmed slutsatsen att för att kunna styra riket är det tillräckligt 
att forma separata element i större formationer i enlighet med särskilda regler 
(Kallinikos, 1996). Enskilda objekt och enskilda relationer är med andra ord inte 
intressanta, det västenliga är att upptäcka generella regler och mönster. Marco Polo 
återkommer flera gånger från sina resor i riket till Kublai Khan och om och om 
igen re-presenteras varje resa med hjälp av schackspelet och om och om igen 
försöker härskaren nå ut i världen: 

”(…) Contemplating these essential landscapes, Kublai reflected on the invisible 
order that sustains cities, on the rules that decreed how they rise, take shape and 
prosper, adapting themselves to the seasons, and then how they sadden and fall in 
ruins. At times he thought he was on the verge of discovering a coherent, harmonious 
system underlying the infinite deformities and discords, but no model could stand up to 
the comparison with the game of chess. Perhaps, instead of racking one’s brain to 
suggest with the ivory pieces’ scant help visions which were anyway destined to oblivion,
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it would suffice to play a game according to the rules and to consider each successive 
state of the board as one of the countless forms that the system of forms assembles and 
destroys.” (Kallinikos, 1996:41) 

För Kublai Khan har någonting essentiellt gått förlorat i översättningen; 
meningen med spelet! 

”(…) The end of every game is a gain or a loss: but of what? What were the real 
stakes? At checkmate beneath the foot of the king, knocked aside by the winner’s 
hand nothingness remains (…) Kublai had arrived at the extreme operation: the 
definitive conquest, of which the empire’s multiform treasures were illusory envelopes; it 
was reduced to a square of planed wood.” (Kallinikos, 1996:43) 

Kallinikos (1996:43) beskriver och analyserar denna heterogent materiella värld, 
där Marco Polo försöker re-presentera tillståndet och händelser i riket för 
härskaren, med schackspelet som det sociotekniska instrumentet, enligt följande: 

”The transition from the concrete to the abstract and the urge for an ’essential 
world’ implies by the same token a step into a void and disembodied world. The other 
of the bulky, concrete and refractory state of things is an elusive and empty being.” 

I resan fram och tillbaka mellan det konkreta och det abstrakta, subjekt och 
objekt, förloras någonting essentiellt och det är överensstämmelsen mellan sinnet 
och referenter (för att knyta an till Derrida som är utgångspunkten för Kallinikos, 
1996, analys). Den här typen av analys föreslår att det inte finns någon 
överensstämmelse mellan ting som visar sig för oss och vår förmåga att sätta 
världen i singular utifrån tings re-presentationer. En omformulering av Kallinikos 
(1996) analys, utifrån den referensram som utmejslats för den här studien, lyder 
som följer: I resan fram och tillbaka mellan sig själva, andra aktörer och 
mellanmänskliga material hamnar aktörerna till slut i ett tomrum, ett tomrum där 
den heterogena materialiteten hela tiden undflyr Ordningen. 

Det är nu dags att dekonstruera berättelsen om det ekonomiska laboratoriet 
genom att placera den i Italo Calvinos roman (allt är i händerna på nästa 
översättare!). Det är nu en ägare och beställare som träffas och inte Kublai Khan 
och Marco Polo. Det är inte heller det sociotekniska instrumentet schackspelet som 
centrerar heterogena material utan en vanlig rapport, byggd för fortifikation och 
åberopandes alla tänkbara experter och en skrivtavla där beställaren skisserar och 
ordnar olika heterogena material1. Berättelsen börjar, liksom i originalet, när den

                                          
1 Vid en intervju blev jag varse om skrivtavlan som ett viktigt sociotekniskt instrument. De berättelser jag tog del 

av visade på en färd mellan sinnen och symboler, mellan språk och tecken (pilar, bokstäver och siffror); skrifttalan 
visade sig för mig och gradvis växte Stockholms läns landsting och relationerna mellan beställare, utförare och ägare 
fram. Den dagen nådde jag långt ut i ett centrerat Stockholms läns landsting. 

247



kringresande (beställaren) anländer för att rapportera om vad som händer i riket 
(Stockholms läns landsting): 

”(…) Beställaren, den tysta översättaren, spred ut några exemplar på tavlan av de 
heterogena materialen som han hade tagit med sig från sina resor i avlägsna delar av 
Stockolm läns landsting [som också var översatta i rapporten]: DSU, aktiebolag, 
Stopplagen, styrelse, LOU, balans och resultaträkning, det skrivna kontraktet, 
patienter, vd, bolagsstyrelser. Översättaren Ordnande objekten på skrivtavlan och 
stuvade om dom då och då, betraktandes av beslutsfattaren, och försökte avbilda inför 
beslutsfattarens ögon händelser som hänt under färden, Stockholms läns landstings 
tillstånd och de privilegier de distanta aktiebolagen har.” 

Ägaren tycker sig nu se att utifrån enskilda heterogena material och enskilda 
betydelser verkar det vara möjligt att upptäcka generella regler och mönster. Ägaren 
tänker:

”(…) Om varje akutsjukhus är som den perfekta marknaden förespråkar, 
kommer jag att den dag då jag lärt mig konkurrensens regler till slut behärska hela 
Den Stora Upphandlingen, även om jag aldrig lyckas lära mig alla aktiebolag eller 
konkurrenter som finns på marknaden.”

Det sker än så länge en förenkling av världen i berättelsen. Men nu inträder 
komplexitet. Beställaren återkommer flera gånger från sina resor i Stockholms läns 
landsting med rapporter och sammanställningar till ägaren och om och om igen re-
presenteras varje resa (och distanserade platser) och om och om igen försöker 
ägaren nå ut i landstinget:

”(…) Beskådande dessa essentiella landskap som framträder i rapporten, 
reflekterar ägaren över den osynliga ordning som bär upp sjukhusen, över reglerna som 
förordnar hur sjukhusen utvecklas, tar form och ger vinst, anpassandes utbud efter 
efterfrågan, och hur de fördystras för att till slut förfalla. Vissa gånger upplevde han 
att han var nära ett genombrott i att upptäcka den sammanhängande, harmoniska, 
neutrala konkurrensen, som finns strax under den nu tillfälliga oändliga 
förvrängningen och oförenligheterna, men ingen variant av DSU kunde jämföras med 
den överlägsna perfekta marknaden. Kanske ska han, istället för att pina hjärnan 
med mer information för att suggerera Den Stora Upphandlingens alla visioner som 
knappast är hjälpliga, dömda att ändå råka i glömska, endast följa reglerna för den 
perfekta marknaden och beakta varje på varandra följande steg i Den Stora 
Upphandlingen som en av de oräkneliga former som den perfekta marknaden 
monterar och förstör.”  

Men Ordningen undflyr ägaren, det är så mycket täthet i associationerna mellan 
aktörer, aktörsnätverk och ting och runt om i Stockholms läns landsting och
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sidoeffekter uppträder hela tiden. Allt är fördunklat och det som hela tiden undflyr 
härskaren i den heterogena materialiteten är meningen med konkurrens: 

”(…) Utkomsten av varje upphandling verkar innehålla någon vinst, eller någon 
förlust: men av vad, volymer, vårdkedjor eller hela sjukhus? Vad var det 
ursprungligen som gällde? Eftersom utkomsten av konkurrensen hittills endast varit 
obetydlig hur han än burit sig åt (…) har ägaren nu anlänt till fördunkelhetens 
landskap: den definitiva erövringen av Stockholms läns landsting vars månggestaltade 
och multipla tillgångar nu bara var tomma höljen, Stockholms läns landsting var nu 
reducerad till några fyrkantiga högar av skrivna papper och ord, pilar och siffror på 
skrivtavlan.”

Förutom att jag har delat in berättelsen efter förenkling, komplexitet och 
fördunkling – som återigen fångar och illustrerar den materiella heterogenitetens 
komplexitet – har avsikten med dekonstruktionen specifikt varit att försöka 
tydliggöra att: 

1. I en materiellt heterogen värld visar sig ting för oss och centrerar världar, 
2. världar där såväl abstraktioner som konkretioner, subjekt och objekt, 

sinnen och symboler manifesteras och re-presenteras, 
3. men det handlar inte om skilda världar som rymmer specifika typer av 

heterogena material; ting och människor delar samma epistemologiska 
utrymme,

4. materialen är med andra ord inte naturvetenskapligt tingliga (någonting 
därute) de är sociomateria fyllda med mänskliga avsikter (inte 
naturvetenskapligt stendöda för att prata med Andersson, 2004, eller 
sociotekniska instrument för att prata med Law, 2002), 

5. därav tingens kraft i att visa epistemologiska möjligheter för människor 
6. och, slutligen, enda vägen ut ur fördunkelhetens landskap är verbal. 

En skillnad mellan de båda berättelserna är att ingen egentlig språkbarriär 
existerar mellan ägaren och beställaren (som mellan Marco Polo och Kublai Khan). 
Jag ska nu argumentera för att inte heller detta har någon betydelse i den materiella 
heterogeniteten (en utveckling av nummer 6 i det numrerade stycket ovan). 
Utgångspunkten för Kallinikos (1996) är att enda vägen tillbaka från den förlorade 
verkligheten är den verbala. Men alla samtal förmår inte åstadkomma denna resa 
tillbaka och återupprätta förbindelsen mellan sinnet och världen. Visserligen närmar 
sig Stockholms läns landsting ägaren – den eventuelle kritikern – genom tal 
(beställaren) och tecken (rapport och skrifttavla). Men beställaren har inte rest i en 
värld fylld av endast muntlig konversation och sinnesintryck. Det är inte en 
spontan och oförstörd värld som beställaren färdats i utan en värld Ordnad av 
översättare som etiketterade tillståndet centrerat genom instrument och tekniker 
(olika former av analyser av Stockholms läns landsting). Det beställaren re-
presenterar och ”talar för” rymmer mängder av centrerade heterogena material, var
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och en så komprimerad att allt får rum i en rapport, var och en så komprimerad att 
associationerna materialen emellan kan förmedlas på en skrifttavla. Vad jag föreslår 
är att det inte räcker för ägaren att delta i mänskliga konversationer (med 
beställaren) så länge som ägaren inte gör samma resor själv (motsvarande argument 
har Latour, 1987, när han kräver att den som ska kritisera forskares re-
presentationer av världen, där ute här inne, i texterna måste konstruera 
motsvarande laboratorier). Vad som krävs för att lämna fördunkelhetens landskap 
och återupprätta förbindelsen mellan sinnet och världen är: 

Att resa med den cirkulerande heterogena materiella världen för att spåra de 
förbindelser där transformationer ägt rum. 

Transformationer är nämligen alltid reversibla (Latour, 1998a:258), men viktigare 
är att människor kan välja hur transformationerna ska fångas och illustreras. 
Människor kan välja att resa längs reduktionens väg eller längs komplexitetens, men 
att fånga och illustrera komplexitet innebär: 

Resor längs såväl reduktionens som komplexitetens vägar. 

Spår i den heterogena materialiteten består alltid av transformationer med 
samtidig reduktion som komplexitet – att öppna upp är att sluta till och att sluta till 
är att öppna upp, men båda vägarna leder till paralogiska tillstånd. En resa där varje 
steg i reduktionens riktning innebär att komplexitet, multipelhet, plural, friktion, 
paradox, heterogenitet och perspektiv förloras och där varje steg längs 
komplexitetens riktning innebär att singular, jämförbarhet, homogenitet, 
observerbarhet, kvantifiering och universalitet förloras. Essensen är att båda 
behövs för att kunna reflektera kring resandet i heterogent materiella världar 
(Latour, 1998a) och syntesen är att aktörerna i det ekonomiska laboratoriet, liksom 
ägaren i den re-presenterade berättelsen ”Invisible Cities”, enbart färdas i 
reduktionens riktning. 

För att lyckas med att skingra dimman och nå längre ut i Stockholms läns 
landsting med bibehållen skärpa måste såväl ägare som beställare spåra lämningarna 
av den heterogena materialiteten genom att färdas längs både reduktionens och 
komplexitetens vägar. Det är förutsättningen för att kunna fånga och illustrera 
processerna bakom tillkomsten av grafer, diagram, formler, symboler, definitioner 
osv. (Latour, 1987; 1998a). Uttryckt mer relevant för det här subjektiva ekonomiska 
sammanhanget måste aktörerna spåra lämningarna och transformationerna av 
geografiskt avgränsade marknader, preferenskurvor, konsumenter, utbud, 
efterfrågan, priselasticitet, produkter, substitut och nytta som var och en eller 
tillsammans uttrycks i diagram, staplar, kurvor, kolumner, rader, koordinatsystem, 
ekvationer osv. En resa i en centrerad och komprimerad värld rymmandes mängder 
av komplexa associationer mellan heterogena material, där varje heterogent material 
i sig dessutom rymmer mycket komplexitet (till exempel aktiebolag, DSU, DRG,
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patienter, pris, utbud och efterfrågan för att bara nämna några få, och de 
komplicerade associationerna dem emellan). Det är allt detta som ägaren med hjälp 
av översatta och konstruerade representativa tekniker försöker förstå och agera 
utifrån. Inte undra på att det är lätt att förlora sig i dunkelhetens landskap när resan 
hela tiden leder till nya interferenser, där transformationer ägt rum, med nya krav 
på färdigheter. En resa där antalet kritiker reduceras varefter transformationer 
spåras, samtidigt som det som färdas – den neoklassiska marknaden – hela tiden 
enrollerar aktörer och ting där de första lockas av den reduktionistiska färdens 
löften om Framsteg och de senare är designade för perfektion och precision. Vem 
kan nu öppna upp den svarta lådan av ekonomisk teori, ekonomen, ekonomisering, 
rationella tecken och aktörer som enrollerats i den heterogena materialiteten, i en 
heterogen materiallitet där varje material är komplicerat i sig självt och där mängden 
associationer mellan materialen ökar? I berättelsen om det ekonomiska laboratoriet 
var detta tillstånd analytiskt komplext och beskrivet utifrån täthet och längd. Det 
som händer i såväl i Invisible Cities som i det ekonomiska laboratoriet är att 
centrerade material innesluts i multipla svarta lådor; epicentra. I takt med att de 
svarta lådorna breder ut sig sträcker de sig längre ut och omfattar och centrerar än 
mer heterogena material. Utvecklingen gör att aktörers potentiella möjligheter att 
konstruera och skapa förändring hela tiden ökar samtidigt som aktörernas förmåga 
att förstå den multipla heterogent materiella världen reduceras. Nu förstår vi att det 
krävs en del av de samtal som ska skingra dimman i fördunkelhetens landskap och 
återförena sinnen och referenter – de reflexiva samtalen.

En annan syntes som nu är möjlig är att det, efter upprepade förenklingar längs 
reduktionens väg med en alltmer tilltagande komplexitet och slutligen fördunkling, i 
Stockholms läns landsting bara cirkulerar simuleringar av simuleringar av 
simuleringar. Eller annorlunda uttryckt: 

Det overkliga (ekonomisk teori och neoklassisk konkurrens) blir verkligt och det 
verkliga (det ekonomiska laboratoriet) blir overkligt! 

Men overkligt och verkligt ska inte förstås som att det är olika världar som 
översätts. I den heterogent materiella världen finns inga epistemologiska gränser 
mellan abstraktioner/konkretioner, subjekt/objekt och sinnen/symboler, dvs. 
mellan ekonomisk teori, ekonomisering, rationella tecken och aktörer. Den värld 
som aktörer vistas i och vandrar på är lång och snårig, det är en värld där möten 
sker mellan människor och ting. Eller som Kallinikos (1996) uttrycker det, en 
labyrint full med spår av representation.

Det overkliga blir verkligt då den förenklade neoklassiska pristeorin förenklas än 
mer; konkurrensens natur, effekter, drivkrafter och innehåll översätts som möjliga 
att Ordna, fastställa och reglera. Det verkliga blir overkligt då de mänskliga 
aktörerna inte agerar ”teoretiskt” och ”förenklat” som de ska. Men hur ska aktörer 
agera egentligen? Ska de agera som en kulturell sociologisk varelse med kollektiv
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känsla och ansvar, eller som en ekonomiskt rationell varelse utan begär efter 
samhörighet, endast törstandes efter vinst? Eller både och, men när, var, hur och 
varför? Men ”rättegången” (översättningsprocesserna) och domen (utfallen) av 
aktörers handlingar är i sig själv fördunklad eftersom det varken finns original eller 
kopia för hur homo oeconomicus ska agera! I sin färd från ekonomisk teori till det 
ekonomiska laboratoriet fördunklas således konkurrens och färden illustreras nedan 
genom en paradoxal och fragmenterad lista gällande konkurrensens natur, effekter, 
drivkrafter och innehåll (lista 1 nedan). En paradoxal lista där första delen i varje 
fragment uttrycker en teoretiskt laddad förenkling av konkurrens, uttryckt av 
aktörerna i det ekonomiska laboratoriet som neutral konkurrens och som jag har 
spårat, översatt och konstruerat som neoklassisk (pris) konkurrens. Den andra 
delen i varje fragment är den översättning som etiketteras. Sammantaget utmynnar 
varje stycke (fragment och paradox) i komplexitet. Essensen är att alla fragment 
och paradoxer tillsammans, i alla sina förenklingar, komplexa relationer och 
riktningar, ger upphov till fördunkling: 

Är till naturen farlig (utslagning) samtidig som den är absolut nödvändig 
(förnyelse).
Är en reell och spontan kraft samtidigt som den kan regleras. 
Är en reell och spontan kraft samtidigt som den kan simuleras (pris, 
utbud, efterfrågan, kostnader, homo oeconomicus osv.). 
Är en reell och spontan kraft samtidigt som den kan delas upp i tid 
(potentiell konkurrens och reell konkurrens). 
Är en reell och spontan kraft utan begränsningar i rummet samtidigt som 
den rumsligt kan delas upp (geografiskt, kliniker, individer, kroppsdelar 
osv.).
Är en reell och spontan kraft som sker genom och på lika villkor samtidigt 
som undantag genom särskiljande är möjligt och nödvändigt. 
Är en reell och spontan kraft som sker genom mångfald och småskalighet 
samtidigt som genom specialisering och storskalighet. 

Lista 1. Paradoxala översättningar av konkurrensens natur, effekter, drivkrafter och innehåll 

I hälso- och sjukvården finns en rad aktörer som föreställer sig en marknad och 
dessa aktörer griper tag i heterogena material med olika omloppsbanor – större och 
mindre svarta lådor – för att kunna konstruera sin version av denna 
konkurrensutsatta marknad. Det är mot bakgrund av denna process där multipla 
förenklings-, komplexitets- och fördunklingsprocesser uppträder i och med att olika 
aktörer försöker tysta och översätta ”världen” som det är möjligt att svara upp mot 
studiens huvudsyfte och frågan; hur konstruerar aktörer konkurrens (dess natur, 
effekter, drivkrafter och innehåll)? Syntesen kan uttryckas väldigt kort men också 
väldigt långt (hela avhandlingen); här kommer först ett kort utrop för att sedan 
följas av en något fylligare reflexion. Syntesen är kort och gott:  
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Den konkurrensutsatta marknaden blir vad de översättande aktörerna 
konstruerar den till att vara med dess natur, effekter, drivkrafter och innehåll. 

Verkar syntesen lite ofullständig, undflyende och fylld av postmodernismens allt 
är möjligt: Bejaka, förneka eller ignorera; gör vad som helst? Kanske är det 
nedslående; så mycket slit i forskningen och för läsaren och så…det här! Så här i 
slutet torde det därför återstå en hel del att göra för att förstärka härledningen och 
visa resultat – visa det Stora Svaret. Innan den här avslutande delen återstod mycket 
riktigt en hel del att göra med berättelsen för att förankra studiens synteser. Men 
som nu börjar framgå sker det inte genom att ytterliggare försöka stabilisera och 
fästa metaforerna på en given plats i ett tydligt definierat koordinatsystem. Med 
andra ord jag förstärker inte härledningen genom att ytterliggare stabilisera och 
fästa berättelsen i kronologi och kausalitet. För den här berättelsen om det 
ekonomiska laboratoriet är en ”liten berättelse” som blott handlar om några 
ekonomiskt relevanta subjektiviteter. Det här är en alternativ berättelse om 
konkurrens som bidrar med ett och annat för förståelsen av ekonomiska aktiviteter: 

”(…) I suggest that if we are to understand economic practices in their different 
and multiple specificities, then it becomes important to understand how these interfere 
in different and specific performances with other alternative strategies and styles.” Law 
(2002:29)

Men ekonomens experimentella hemvist är inte på något sätt begränsad till, eller 
särskilt uttalad i hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Inte heller är 
processerna av förenkling, komplexitet och fördunkling, så som jag ”deduktivt” 
utvecklat översättningsprocessen, dramatiskt unika för Stockholms läns landsting. 
Däremot är de heterogena materialens samansättning och specifika betydelser unika 
för just Stockholms läns landsting. 

Reflexiv Ekonomisering i en Kulturell Ekonomi
I kapitel 4 introducerades risker, modernitetens mål och postmodernitetens kritik 

av den stora myten om Framsteget (nationalekonomi re-presenteras av mig som 
sprungen ur modernism). Reflexiv ekonomisering som den tar sig uttryck i det 
kapitlet är en ansats med riktning mot att försöka analysera praktiker som såväl 
moderna som postmoderna. Istället för att betrakta ”ismerna” som exklusiva, där 
det ena ersätter det andra, betraktas de som samtidiga. Båda är med andra ord 
ständigt närvarande när (västerländska) människor försöker leva sitt liv – 
organisatoriskt eller annat. En utgångspunkt är att denna samtidighet normalt 
kännetecknas av friktion och endast i undantagsfall av konsensus. En annan 
infallsvinkel som har anats på några ställen i texten är kulturell ekonomi. Men den 
kulturella vändningen i vetenskapen (du Gay & Pryke, 2002) har gjort sen entré för 
mig och således även i texten. Den är därför bristfälligt skisserad samtidigt som den 
var alltför betydande för att utesluta. Jag vill nu försöka att utveckla Reflexiv 
Ekonomisering och Kulturell Ekonomi genom att förena dem – Reflexiv
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Organisering i en Kulturell Ekonomi följaktligen. Förbindelsen upprättas utifrån 
utgångspunkten att friktion råder mellan modernism och postmodernism och 
utifrån den cirkulerande heterogena materialiteten (ekonomen, ekonomisering, 
rationella tecken och aktörer). 

Modernitetens förespråkare, utbredda över hela det västerländska samhället (jfr 
Andersson, 2004), försöker separera det nya från det gamla genom trossatserna att 
(1) mänskligheten hela tiden når nya och bättre stadier och att vetenskapen är 
garanten för att trygga Ordningen och Framsteget, och (2) det som inte passar in 
ska rensas ut. Det är lätt att förstå att postmodernismen kraftfullt tar avstånd från 
det först nämnda (Lyotard, 1979; Alvesson, 2003). Men hur förhåller sig 
postmoderniteten till utrensningsaktiviteterna? De kommande orden är Zygmunt 
Baumans (1998:29) och hans problematisering av Det Andra; det undanträngda, det 
bortglömda och samhällets smuts – modernt eller postmodernt – kommer att ljuda 
mycket några stycken framöver: 

”Om främlingarna är de som inte passar in i den kognitiva, moraliska eller 
estetiska kartan över världen – en av dessa kartor, två av dem eller alla tre; om de 
därför genom sin blotta närvaro gör dunkelt vad som bör vara genomskinligt, skapar 
oreda i vad som bör vara ett enkelt recept på handling och/eller hindrar 
tillfredsställelsen från att vara fullt tillfredsställande; om de besudlar glädjen med 
rädsla samtidigt som de gör den förbjudna frukten lockande; om de med andra ord 
fördunklar och förmörkar de gränslinjer som bör vara klart synliga; om de efter att ha 
gjort allt detta framkallar osäkerhet, som i sin tur föder den obehagliga känslan av 
att vara vilse – så skapar varje samhälle sådana främlingar.”

Enligt Bauman har historisk epok åsidosatt och etiketterat Det Andra för att på 
så sätt stärka det normala, det rena och det ordnade (Bauman, 1998, jfr Foucault, 
2001). Den moderna vetenskapen, tryggt förankrat i det moderna (Law, 1994), eller 
den postmoderna vetenskapen, inte lika tryggt förankrad någonstans (Latour, 
2003), ger båda sken av att de är oskuldsfulla projekt. Här är de båda ”ismerna” sig 
lika (Bauman, 1998; Beck, 2003; Latour, 1999; 2003). Vad som däremot skiljer 
”ismerna” åt är de epistemologiska utgångspunkterna för hur projekten ska 
upprätthållas. Modernismens vetenskapare har fast identitet som tjänare av 
mänsklig nyfikenhet och linjär utveckling utan politiska förslag och visioner (von 
Wright, 1986; 1993). Med fast identitet och riktning kräver Framsteget av alla 
individer att de likt parvenyerna2 ständigt måste förflytta sig för att kunna gå vidare. 
En Kafkaliknande situation, där varje försök att hitta en bestämd plats med 
bestämd mening slås till spillo när individerna vägras rätten att definiera sin egen 
identitet i det moderna – Den Stora Skapelsen (Bauman, 1998). Den 
postmodernistiske vetenskaparen med flytande identitet (jfr Bauman, 1998) slår 
sönder, dvs. dekonstruerar, de Stora Berättelserna i små berättelser. När drömmen
                                          

2 Parveny – ”uppkomling; någon som befinner sig på platsen, men inte tillhör den; en potentiell invånare utan 
uppehållstillstånd.” (Bauman, 1998:101) 
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om framsteget, att vi kan förflytta oss utan att ständigt bli besvikna, har gått i 
krasch drömmer de postmoderna nu om: 

”(…) En ankomst utan resa, om att komma hem utan att egentligen flytta på sig.” (Bauman, 
1998:110)

Postmodernism kritiseras därför för att vara utan förslag och riktning för hur 
Det Andra ska komma till tals (Alvesson, 2003) och för att ”ismen” inte ger förslag 
på vad som ska ersätta den gamla Ordningen och de gamla tingen (Latour, 2003). 
Bauman (1993; 1998) går längre i sin kritik av det postmoderna och menar att 
heterogenitetens och mångfaldens förespråkare inte heller står fri från främlingar 
som måste rensas ut för att säkra renheten; den utgångspunkt som riktningen 
ständigt anklagar modernismen för (Bauman, 1998). 

I det postmoderna samhället, menar Bauman (1993; 1998), är främlingarna de 
konsumenter som inte klarar av att leva i en värld av illusioner – en hyperverklighet 
där bilder, av bilder, av bilder ständigt förmedlas – och de människor som inte 
klarar av att vara de fria och självständiga konsumenterna som söker härbärge i de 
konsumismiska templen (stormarknader och gallerier). Främlingar är också de som 
inte är tillräckligt flexibla i den nya arbetsorganiseringens tidevarv, med krav på 
ständigt förnyade kunskaper och där människor ersätts med maskiner. De 
arbetslösa som inte längre är samhällets reservkraft, väntandes på att mobiliseras 
vid gynnsamma tider, de blir de ständigt förskjutna, de kastlösa som tär på den 
kollektiva gradvis minskande skattekraften (Bauman, 1998). Det här är några av de 
utresningar av främlingar som Bauman (1993; 1998) menar att postmoderniteten 
verkar föra med sig. Det som förenar främlingarna i såväl det moderna som 
postmoderna samhället är de människor som, enligt Bauman (1998), suddar ut, 
töjer och döljer gränser som borde vara fasta och synliga när det gäller identitet, 
samvete, moral och värderingar (jfr Wåhlin, 2004). Skillnaden mellan de båda 
”ismerna” är att i den postmoderna eran är den moderna nationalstaten och det 
moderna statsmedborgarskapet, ”tendensen att kollektivisera och centralisera de 
rensningsaktiviteter som syftar till bevarandet av renhet”, utbytt mot avreglerings- och 
privatiseringsstrategier (Bauman, 1998:23). Den postmoderna eran premierar 
individualitet genom att hylla de individer som är dugliga konsumenter och 
organisationsmedlemmar. Visserligen verkar det finnas en viss tolerans mot Det 
Andra, de odugliga främlingarna, men postmodernismen hyser ingen solidaritet 
(Bauman, 1993; 1998).

Nu ska jag tillfälligt sammanfatta vad som så här långt karakteriserar Reflexiv 
Organisering i en Kulturell Ekonomi (och därmed studier av densamma). En första 
utgångspunkt, som jag nyligen beskrivit, är att det pågår någonting i friktion i vår 
västerländska del av världen, en friktion som har sin utgångspunkt i den friktionsyta 
som råder mellan modernism och postmodernism och som kan uttryckas som:
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Vad som varit men fortfarande är här och vad som ska komma men som redan är 
här.

Modernismens och postmodernismens närvaro gör det väsentligt svårt för 
människor i deras leverne (Bauman, 1998), dels utifrån det tryck som var och en av 
”ismerna” för med sig, men främst på grund av den komplexitet och det 
paralogiska tillstånd som de orsakar genom att uppträda hand i hand. För att låta 
mig inspireras av Beck (2003); det är som att koordinaterna i samhället verkar bestå, 
fast de är satta under stark press samtidigt som koordinaterna också verkar 
upphöra, men till vad? Som Bauman (1993; 1998) så utförligt illustrerat (i sina 
epistemologiska visdomsresor av den postmoderna etiken och förutsättningarna för 
trivsel i densamma) omfamnar denna paralogiska (eller i hans ordalag aporetiska) 
situation i princip nästan alla mänskliga samhälleliga områden och aktiviteter. 
Ekonomiska aktiviteter är inte undantagna! 

Nationalekonomins Stora Berättelse – den neoklassiska marknaden – tryggt 
förankrad i den modernistiska berättelsen skiljer sig fundamentalt i jämförelse med 
berättelsen om konkurrens i en heterogent materiell värld – det ekonomiska 
laboratoriet. Jag behöver nu göra ett hastigt återbesök till nationalekonomi 3 för det 
är häri som de epistemologiska krockarna och friktionerna är situerade. 
Samhällsvetenskap och humaniora innehåller en mängd utvecklingsläror med rötter 
i, eller åtminstone inspirerade av, naturvetenskapen (jfr till exempel bilogisk 
darwinism med social darwinism). Nationalekonomins Stora Berättelse är inget 
undantag – visst innehåller berättelsen bakslag, men alla regressioner och tänkbara 
sidoeffekter i modellen är endast tillfälliga, åtminstone för de variabler som finns 
med i modellen. De sidoeffekter som är ontologiskt eliminerade och 
epistemologiskt åtgärdade (Sklar, 2000) – Ceteris Paribus – antas vara krämpor som 
går att bota, eller åtminstone neutralisera, tack vare att de samhälliga kostnaderna 
aldrig överstiger intäkterna. Ekonomisk utveckling skapar sidoeffekter som 
ekonomisk utveckling sedan tar hand om. Jag tänker inte orda mer om ständigt 
framåtskridande med hjälp av en kumulativ värderingsfri vetenskap, som för att 
upprätthålla Ordningen ägnar sig åt ontologisk eliminering och idealisering, 
eftersom del 1 till stora delar redan behandlat dessa teman. Istället nöjer jag mig 
med att göra ett konstaterande: I konsten, i vetenskapen, i historien, i moralen, i 
etiken och i social samvaro finns ingen Stor Utvecklingslag. Det är inte annat än 
”politiserad rationalism” som Andersson (2004:75) utrycker det, fast inte i meningen 
mjuk fascism, snarare då ”omständigheters diktatur” (von Wright, 1986), där vi alla är 
”bländverkets narrar” (Nietzsche (1887/2001:16, aforism nr. 6). En kritik som 
Schumpeter (1950:84) fångade och illustrerade så här: 

”But economists who, ex visu of a point of time, look for example at the behaviour 
of an oligopolist industry – an industry which consists of a few big firms – and observe

                                          
3 I kapitel 3 ägnade jag mig åt disciplinen nationalekonomi, i synnerhet den neoklassiska marknaden och dess 

fundamentala principer men också någonting kring neoklassiska tillämpningar i hälso- och sjukvården. 
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the well-known moves and countermoves within it that seem to aim at nothing but 
high prices and restrictions of output are making precisely that hypothesis. They accept 
the data of the momentary situation as if there where no past or future to it and think 
that they have understood what there is to understand if they interpret the behaviour of 
those firms by means of the principle of maximizing profits with reference to those 
data. The usual theorist’s paper and the usual government commission’s report 
practically never try to see that behaviour, on the one hand, as a result of a piece of 
past history and, on the other hand, as an attempt by those firms to keep on their feet, 
on ground that is slipping away from under them.” 

Men ekonomisk teori i skepnad av den neoklassiska marknaden delar faktiskt 
utrymme med det ekonomiska laboratoriet där ytor av såväl friktion som harmoni 
närvarar samtidigt. Tillvaron av harmoni uppträder för att nationalekonomins Stora 
Berättelse fångar och illustrerar, och därmed organiserar, ekonomiska transaktioner 
där människor agerar med vissa strategiska syften, i vissa subjektiva ekonomiska 
sammanhang. Detta är situationer då homo oeconomicus regerar (Callon, 1998a)! 
Men, som sagt, friktion närvarar; homo oeconomicus regerar inte ensam när 
ekonomiska transaktioner äger rum. Det finns praktiker och heterogena material 
som utgår från andra värdegrunder och som ger upphov till andra typer av 
ekonomiskt beräknande subjektiviteter, Ordningar, reduktioner och förenklingar av 
världen; lagar, demokrati, ideologi, etik, moral, profession och teori. Det handlar 
om Det Andra som går vid sidan om ekonomiskt teori och som jag, i vidast möjliga 
bemärkelse, benämnt kultur. Jag kommer inte i detalj att beskriva och Ordna dessa 
“andra subjektiviteter” i och med att det varit en poäng jag drivit och utfört i 
berättelsen om det ekonomiska laboratoriet. Det är inte heller intressant att i detalj 
kartlägga alla olika former av ekonomiska subjektiviteter i sig (jfr Callon, 1998a; 
Law, 2002). Det intressanta är att följa översättningsprocesser där aktörer förbinder 
och kopplar loss heterogent materiella aktörsnätverk. Relevanta subjektiva 
ekonomiska sammanhang blir något mer än att antingen vara ekonomiska eller 
kulturella. Konkurrens kan nu betraktas som en process som utspelas i friktionen 
mellan ekonomi och kultur och som en process som utspelas i friktionen mellan 
det moderna och det postmoderna. Ekonomisk subjektivitet, så jag etiketterat den, 
öppnar upp för Reflexiv Ekonomisering i en Kulturell Ekonomi. Uttryckt 
annorlunda; Reflexiv Ekonomisering i en Kulturell Ekonomi bejakar såväl 
människors ekonomiska rationalitet, något som sociologi utesluter, som 
människans kulturella inbäddning, som nationalekonomi utesluter: 

Kultur är ekonomi och ekonomi är kultur 

För att åter använda mig av reflexionerna kring Italo Calvinos ”Invisible Cities” 
fördunklas tillvaron för människan i resorna fram och tillbaka mellan det 
konkreta/abstrakta, subjekt/objekt och sinnen/referenser. Resor som är inbäddade 
i vissa ekonomiska subjektiva kontexter där olika epistemologiska möjligheter sliter 
tag i människan (ekonomisk rationalitet och alla andra rationaliteter) och placerar
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henne i ett tomrum. Så länge som människor färdas längs reduktionens väg 
fördunklas den ekonomiska rationaliteten och Ordningen. En utgångspunkt för 
den kommande diskussionen, och som syntes för studiens innehåll, riktning och 
slut, är att människor lever i en heterogent materiell värld med subjektiva 
ekonomiskt rationella strategier där: 

Homo Oeconomicus är uttalat manifesterad, till och med välmående samtidigt som 
den ekonomiskt rationella människan är dömd att misslyckas. 

Syntesen är att det här är en annorlunda berättelse om konkurrens, akademi och 
hälso- och sjukvård och nu vet Du lite mer varför.

Studiens ”och efter” – några förslag på viktiga beståndsdelar och Reflexiva 
Ekonomiseringar i Kulturella Ekonomier 

Om det är en rimlig utgångspunkt att världen i mångt och mycket kan vara rörig 
och oordnad, till exempel genom den friktion som uppstår mellan det moderna och 
det postmoderna och mellan ekonomi och kultur, är det då möjligt att våra 
systematiska och Ordnade försök att beskriva denna oordnade röra i själva verket 
konstruerar och renderar än mer röra och oordning, undrar Law (2003) och 
konstruerar den moderna vetenskapen allvarligare och allvarligare sidoeffekter 
undrar Beck (2003)? Det här har varit en betydelsefull utgångspunkt för mig när jag 
försökt fånga, illustrera och reflektera över reflexivitet, paralogi och komplexitet 
(cirkulerande tillsammans med andra begrepp som heterogenitet, friktion, singular, 
plural, inkommensurabilitet, representation, re-presentation, språkspel). En 
epistemologisk utgångspunkt som jag titulerar som rörlig. I den rörliga 
epistemologin får såväl långa som korta cirkulerande diskursiva formationer 
(ekonomisering, ekonomi, rationella tecken och aktörer) plats. Det finns även plats 
för aktörer som i en heterogent materiell värld griper tag i och översätter 
cirkulerande diskurser.

En annan hörnsten i den rörliga epistemologin är förenklings-, komplexitets- och 
fördunklingsprocesserna. I någon mening var det här förutsättningar som 
utmejslats sidmässigt innan det ekonomiska laboratoriet, men som utvecklats 
kontinuerligt under hela forskningsprocessen. Det är inte heller så förvånande att 
berättelserna ger sken av att innehålla förenkling, komplexitet och fördunkling. Jag 
har ju Ordnat det så! Förhoppningsvis har jag lyckats enrollera nästa lager av 
översättare om att det här perspektivet på konkurrens är trovärdigt och följaktligen 
att alternativa berättelser faktiskt behövs. Jag vill nu rikta uppmärksamhet mot 
något som jag betraktar som studiens ”och efter” (fastän fragment rent textmässigt 
sipprat ut redan innan berättelsen om det ekonomiska laboratoriet) – situerade 
platser, cirkulerande makt, Kronos och Kairos och olika faktaanspråk (numeriska 
fakta). De var så att säga a priori ”anade” men a posteriori manifesterade. En 
traditionell utgångspunkt för ANT har varit att när praktiker organiseras uppstår 
det centrum för organiseringen (Callon & Latour, 1981; Latour, 1986; Latour,
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1999a; Callon, 1998a), så kallade ”centres of calculation”. Det är i dessa centra som 
nödvändigt rationellt utrymme skapas för aktörer. Till exempel det vetenskapliga 
laboratoriet för vetenskapsmannen (Latour, 1987), excellbladet för projektchefen 
(Law, 2002), eller marknadsplatsen för marknadens aktörer (Callon, 1998a). 

En utgångspunkt för och konsekvens av den rörliga epistemologin är att jag inte 
betraktat S: t Göran och Huddinge som två platser, två objekt, utan ”bara” som en 
början – organisering istället för organisation. Som Czarniawska (2004b:7) skriver; 
praktiken måste vara placerad någonstans, och så måste vi som gör anspråk på att 
studera detta någonting också vara – ”One has to be somewhere to study something”. Law 
(2002) och Czarniawska (2004b) för fram att centret för organiseringen inte 
nödvändigtvis är fast förankrat till ett visst laboratorium; till vissa aktörsnätverk, 
utan att de är flyktiga och ständigt i rörelse. Czarniawska (2004b) blev varse detta 
när hon sökte efter ”ekonomiavdelningen” för Stockholms stad och fann den 
situerad överallt. För att fånga och illustrera rörliga och spridda center för 
organiseringen behövs mobil etnografi (Czarniawska, 2004b). Men om center för 
organiseringen är utspridda måste vi ändå börja någonstans, men var? I slutskedet 
av varje episod i berättelsen om det ekonomiska laboratoriet illustrerade jag 
centrum för organiseringen som timglas, i timglasen visualiserade jag sedan olika 
epicentra. Men vad krävs för att vi ska kunna urskilja vilka av alla spridda timglas 
och epicentra som är viktigare än andra. Annorlunda uttryckt, och genom 
Czarniawska (2004b), vilken typ av ”ekonomiavdelning” i Stockholm är det som är 
viktig? Alla kan inte vara lika viktiga, eller? Fast det handlar inte enbart om början, 
om att fånga komplexitet. Eftersom den heterogena materialiteten cirkulerar är 
destinationerna för resan oförutsägbara eftersom komplexitet kan frodas överallt. 
Är vi då helt enkelt alltid i händerna på de aktörer som vi tror att vi ska studera? Jag 
tror inte att vi är det, vi kan förhålla oss reflexiva och finna ledtrådar till spåren 
längs aktörsnätverken (vi kan inte bara låta oss följas, det vore att låta andra 
definiera början med hjälp av slutet – med narrativen – och då riskerar vi forskare 
att förledas). Den här studiens ”och efter” föreslår att det inte räcker med 
etnografisk mobilitet där centrala platser är utspridda, det krävs rörliga 
epistemologier för att fånga epicentra som, åtminstone potentiellt, ständigt är i 
rörelse!

Det är här ramverket för Reflexiv Ekonomisering och Kulturell Ekonomi kan 
visa sig värdefullt; utgångspunkten om att vi i västvärlden i något avseende (i 
massor av avseenden) lever i friktionen mellan det moderna och det postmoderna, 
med ambitionen att försöka fånga och illustrera komplexitet genom att studera 
förenklings-, komplexitets-, och fördunklingsprocesser. För jag föreslår att centrum 
för organiseringen, dessa situerade platser där aktörer lätt kan få tillgång till 
centrerade heterogena material och resa långt ut i världen (resan mellan sinne och 
referent), inte bara är utspridda och rörliga som Law (2002) och Czarniawska 
(2004b) verkar föra fram; situerade platser verkar finnas i princip överallt 
(potentiellt definitivt överallt). Fast intentionen med påståenden är inte att föra
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fram att varje aktör och varje aktörsnätverk är ett centrum i sig; det är vissa 
centrum som verkar särskilt viktiga för Reflexiv Ekonomisering i en Kulturell 
Ekonomi – de som rymmer komplexitet. De situerade platserna är inte enbart 
geografiska bundna, de rör sig även i tiden (då, nu och sedan) och den intressanta 
rörelsen här är Kairos. Sedan skiftar karaktären mellan olika centrum men ett 
tydligt drag i den Reflexiva Ekonomiseringens och den Kulturella Ekonomins 
tidevarv verkar vara faktaanspråk. Till sist är det nödvändigt att bejaka den cirkulära 
maktens betydelse för att kunna avgöra vilket centrum som är mer intressant än 
andra. Med andra ord Kronos och Kairos, olika faktaanspråk och den cirkulerande 
makten har också betydelse, utöver situerade platser, för våra anspråk på att fånga 
och illustrera komplexitet – tider av förenkling, komplexitet och fördunkling. 

Det som överraskande mig mest i det ekonomiska laboratoriet var faktaanspråk 
genom numerisk representation och det förefaller som att den numeriska re-
presentationen av världen där ute här inne kanske är en särskilt relevant form av 
faktaanspråk för att skapa (ekonomiskt) rationellt handlingsutrymme. Alla verkar 
räkna överallt och hela tiden. En utveckling som kanske är tätt förbunden med 
tekniska landvinningar. Såväl i den mångfald av ekonomiskt relevanta tekniker som 
finns för att värdera prestationer (t.ex. floran av nyckeltal och olika 
managementsystem, t.ex. ABC Kalkylering; Balanced Scorecard m.m.) som i den 
oerhörda datakraft som finns potentiellt tillgänglig för att utföra numeriska 
beräkningar av verkligheten (där heterogena material enkelt kan centreras i 
användarvänliga miljöer) eller för att ladda ned färdigställda numeriska 
representationer. Numeriska beräkningar verkar för homogenisering och 
jämförbarhet genom att numeriskt precisera heterogena material i termer som 
uttrycks logiskt, aritmetiskt, statistiskt eller genom andra matematiska operationer 
och symboliska uttryck och relationer. Patienter, till exempel, reduceras och 
finfördelas i enstaka kroppsdelar och kostnader för att därefter prissättas. De 
rationella tecknen, som är numeriska till sin karaktär, möjliggör också kvantitativa 
relationer, såsom att ett sjukhus är dyrare än något annat. Som jag försökt re-
presentera i berättelsen är det väldigt mycket material av komplicerad art som 
uttrycks numeriskt (olika patienter, olika estimat av kostnader för vård) och som 
sedan komprimeras än mer (ned till priser på tiondelen, DRG grupper, viktlistor 
osv.). Denna reducering – eller förenkling – av komplicerat material centrerar 
heterogena komplexa aktörer på ett sätt som är väldigt enkelt att avläsa (till exempel 
jämförelser av kostnadseffektivitet mellan sjukhus). Numerisk beräkning verkar på 
det här sättet vara en särskilt framstående socioteknisk materia för den Reflexiva 
Ekonomiseringen i den Kulturella Ekonomin för att konstruera möjliga och 
omöjliga världar – nya verkligheter. Eller uttryckt genom Law (2002:29): 

”(…) To perform ’what happens if…’ possibilities. The creation of (im)possible 
futures. The performance of calculative subjectivities in a socio-technology of 
simulation.”
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 I berättelsen är detta bland annat illustrerat med att Huddinge under sina första 
år som aktiebolag gör vinst och att S: t Göran översattes som 15 procent billigare 
än övriga akutsjukhus i Stockholms läns landsting, eller att DSU lett till årliga 
besparingar om si och så många miljoner. Men alldeles oavsett vilket numeriskt 
faktaanspråk som förs fram kan de i sin tur, med ganska enkla medel, bli 
manipulerade (kanske synligast i episod 6 där aktörer nådde väldigt olika numeriska 
fakta utifrån samma givna underlag – delårsbokslutet). 

Hittills är det en speciell heterogen materiell ekonomisk kontext som varit 
utgångspunkt och ram för organiseringen av det rationella ekonomiska utrymmet – 
den numeriska. Det finns andra sätt som aktörer i den heterogena materiella 
kontexten kan översätta världen där ute. Eller som Law (2002) uttrycker det; det 
finns andra praktiker och heterogena material som har betydelse för den 
ekonomiskt beräknande subjektiviteten, med sin egen Ordning, reducering och 
förenkling av världen. Men den sociotekniska teknik som lyste starkast var den 
numeriska. Organiseringen mellan heterogent material genom numerisk beräkning 
sker dock inte isolerat, i vakuum, utan i en samtidig formering med situerade 
platser, Kronos och Kairos och cirkulerande makt. Jag tänker kort reflektera kring 
ett samspel jag tror har särskild betydelse för översättningsprocessen (och således 
för konkurrens specifikt), den mellan numerisk beräkning och Kairos. Berättelsen 
om hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting vittnar om att samspelet 
mellan numerisk beräkning och Kairos är central. Otaliga är de aktörer som sitter 
och beräknar och uttrycker dåtida, nuvarande och framtida prestationer numeriskt 
och i denna resa konstrueras multipla nu där var och en av dessa översättningar 
förändrar den cirkulerande makten och situerade platser i då, nu och sedan. Tänk 
bara på diskussionerna av tidigare majoriteters dåd och illdåd, numeriskt 
preciserade och etiketterade av olika aktörer. Preciseringar som var för sig gör 
anspråk på att etikettera nutid, framtid och historien samtidigt, och som var för sig 
verkar relevanta och troliga men som i relation till varandra leder till komplexitet 
och fördunkling. Organisering, som den fångats och illustrerats i berättelsen, sker i 
friktionen mellan nutid, framtid och det förflutna och kreerar multipla nu! Hur som 
helst, syntesen är att de oräkneliga matematiska numeriska representationerna, 
Kairos, situerade platser och den cirkulerande makten tillsammans renderar ett 
analytiskt skifte. Ett skifte från: 

Dubbel singular och (spridda) centra för organisering till dubbla plural och centra 
för organiseringar.

Det här skiftet ger också upphov till dubbla plural för friktionen mellan 
modernism och postmodernism – Reflexiva Ekonomiseringar i Kulturella 
Ekonomier. Men skiftet är inte enbart ett skifte i rumslig bemärkelse – från 
geografiskt utspridda centrum till cirkulerande centrum – utan skiftet gäller såväl tid 
som rum såväl som människa och ting. De centrum i timglasen som rymmer 
komplexitet är de där mängden associationer är talrika och där förbindelserna har
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hög täthet (se episod 8 i del 2). Istället för att tala om centrum i termer av tid 
(Kronos & Kairos), rum (situerade platser), numeriska faktaanspråk och cirkulär 
makt förbinder jag dessa genom begreppet ”interferens”. 

En syntes som nu är möjlig att göra är att de timglas som i dess epicentrum har 
hög täthet och talrika associationer i interferenserna (situerade platser, Kronos och 
Kairos, numerisk beräkning och cirkulerande makt) är de vi ska försöka fånga och 
illustrera.

Att fånga och illustrera komplexitet sker genom att spåra förbindelser i centrum 
av aktörsnätverk som kännetecknas av hög täthet och talrika associationer i 
interferenserna. 

Det är inte vissa grupper av människor (i studien tjänstemän, profession och 
politiker) och vissa ting (Huddinge och S:t Göran) och inte heller vissa tidsrymder 
vi ska sträva efter att fånga och illustrera. I någon mening blir därför den här 
studiens slut nästa studies början; att spåra och fånga lämningar av interferenser 
längs aktörsnätverken. Utifrån detta kan vi sedan följa aktörer i deras försök att nå 
långt ut i världen med hjälp av heterogena material och leta de epicentra där 
mängder av multipla svarta lådor är staplade på varandra. Det är också i dessa 
epicentrum som Kairos regerar – med Kronos som ständig men nedtonad 
följeslagare – illustrerat genom att timglasen i episoderna är horisontella i 
jämförelse med timglasen i del 1 som är vertikala; förutsättningen för Kronos är att 
sanden rinner. Det är här i epicentrum som vi med hjälp av Kairos kan upptäcka de 
närsynta aktörerna, de aktörer som har störst potential att åstadkomma stora och 
även oanade effekter längs aktörsnätverken, de som tystar de andra i vars namn de 
talar (med i huvudsak numerisk beräkning). Vi har då en möjlighet att närma oss 
relevanta centrum, dvs. där komplexiteten är hög, för att senare färdas längs 
aktörsnätverken – en färd där centrum och periferi skiftar, där heterogena material 
och tema skiftar. Kom ihåg alla de heterogena material som jag i någon mening 
definierat som intermediärer i studien. Jag tror att många av dessa skulle ha 
genomgått en metamorfos – från intermediär till aktör – om jag hade upptäckt och 
förstått betydelsen av den rörliga epistemologin och betydelsen av de här fyra 
centrala beståndsdelarna a priori. Det ligger dock i sakens natur att vad som är 
aktörer och vad som är intermediärer är en empirisk fråga (Callon, 1991). 
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Komplexitet, sidoeffekter och den modesta vetenskapen 
återbesökt

Komplexitet och sidoeffekter 
Genom hela arbetet har jag resonerat om alternativa berättelser och varför dessa 

behövs och diskussionerna har cirkulerat kring frågorna och trossatserna om vilken 
Ordning som krävs för att konstruera Framsteg och vilket Framsteg som krävs för att konstruera 
Ordning. Rakt igenom avhandlingen finns en förändringsambition hos mig och detta 
kan utläsas i det andra och tredje syftet i första kapitlet. Själva bevekelsegrunden för 
att konstruera alternativa berättelser och förändring är helt enkelt rädslan inför att 
behöva gå en alternativlös tvångsmatch mot framtiden, som von Wright (1986) 
uttrycker det. Svaret kan väl inte bara vara att vi helt enkelt är bättre än De Andra, 
eller? Det är en fullt gångbar och trovärdig utgångspunkt för en ”västvärldens 
människa”, grundlagd i scientism1, instrumentalism2 och vår vilja att manipulera 
naturen kombinerad med ekonomisk utveckling (von Wright, 1986; 1993). Latour 
(1999b:218) skriver följande:  

”The Greeks made on invention too many! They invented both democracy and 
mathematical demonstration.” 

Allt sedan dess, menar Latour (1999b; 2004), har den Stora Frågan varit hur 
vetenskapen ska befrias från politiken och politiken från vetenskapen. Men det 
modernistiska programmet alternerar ständigt mellan de båda trots ambitionen att 
sära på subjektivitet och objektivitet, människor och ting och sinnen och referenter 
(Law, 1994; Bauman, 1998). När sanning (Right) inte räcker måste det till 
maktutövning (Might) och vice versa. Essensen i detta är att trots det modernistiska 
projektet, med dess starka tilltro till scientism och instrumentalism, försöker 
förhindra sammanblandningar av sanning och maktutövning är vetenskapen precis 
lika verklig som alla andra mänskliga tillhåll och innehåller alla de brister och 
förtjänster vi överhuvudtaget kan tänka på (Latour, 1999b; 2004). Inte nog med 
detta, menar Latour (1999b; 2004), vetenskapen blir mer påtaglig och verklig i takt 
med att världen blir mer associationsrik och ”uppkopplad” och inte mer abstrakt 
och distanserad, som annars är ett vanligt argument. Än värre, i takt med att 
vetenskapens Ordnande kraft att organisera världen ökar och ju mer verklig den 
blir, desto svårare blir det att fånga och illustrera komplexitet och Det Andra. Den 
vetenskapifierade svarta lådan ”världen” blir allt svårare att öppna (Law, 1994). 

Men trots att vetenskapen är en stark kraft för att översätta, centrera och 
etikettera är vetenskapen i händerna på översättare i andra praktiker. Så det går att

                                          
1 Uppfattningen om att vetenskapen löser alla problem (även om det tar tid) (Andersson, 2004). 
2 Uppfattningen att kunskap är beroende av de tekniska instrumenten (Andersson, 2004). 
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tänka annorlunda, att agera annorlunda; det går att bryta Ordningen. Vi är inget 
stackars material, hopplöst utelämnat åt Ordningens nuvarande rytm och Tingens 
epistemologiska förslag (med undantag från distanserade nätverk av Livet, 
Universum och Allting, exempelvis solsystemet, planeternas rörelser osv.). Fast De 
Andra diskursiva krafterna som för fram andra epistemologiska möjligheter och 
värdegrunder är just alternativa, inte särskilt starka och kommer inte i singular. Det 
sistnämnda är bra för ett diskursivt oligopol (en Stor Berättelse vis-á-vis en 
Alternativ Berättelse) är otillräckligt för att kunna fånga och illustrera komplexitet i 
en värld där antalet förbindelser och associationer ökar lavinartat (Latour, 1999a; 
1999b; 2004). Vi är då fortfarande att vara lika närsynta med potential att orsaka 
allvarliga sidoeffekter. Det är viktigt att komma ihåg att förändring kräver närvaro 
av såväl reduktion som reflexivitet. Det som behövs är större öppenhet och ett 
vidare tänkesätt så att våra scientistiska och instrumentalistiska föreställningar 
öppnas upp och släpper in andra värdegrunder och att umgänget kännetecknas av 
respekt, förståelse och reflexiv öppenhet. Respekt, förståelse och reflexiv öppenhet 
kan dock inte begränsas till vissa praktiker (”vetenskapliga” och ”andra”). Varje 
praktik går under, eller är dömd att föra en tynande och maktlös tillvaro, ifall den 
försöker isolera sig från andra praktiker. Det måste till en pluralistisk samvaro med 
(solidarisk) närvaro fylld av reflexion om att utveckling i vissa sfärer – till exempel 
tekniska, ekonomiska och vetenskapliga Framsteg – konstruerar inveckling i andra; 
moraliska dilemman (genmanipulering och kloning), ohållbara samhällen (stress, 
eller allmänt ökad vantrivsel) eller naturkatastrofer. Det måste också till en 
medvetenhet om att kostnaderna för människor och natur är hissnande, men att de 
kostnader som avses inte (alltid) går att kvantifiera i måttenheter och skalor: 
Kostnaderna är ibland mer än ett men mindre än många. Med utgångspunkt i 
berättelsen om det ekonomiska laboratoriet och den komplicerade aktören patienten
ska jag reflektera kring några alternativa invecklingar sprungna ur Ordningens 
Framsteg. Sedan har jag för avsikt att åter använda mig av en analogi för att 
förtydliga vissa aspekter i berättelsen om det ekonomiska laboratoriet. 

Patienter är alltid komplexa, oförutsägbara och besvärliga. I det ekonomiska 
laboratoriet var de det under såväl socialdemokratiska majoriteter som borgerliga 
och så även under den nuvarande socialdemokratiska majoriteten (från och med 
2002). Stora förändringar har diskuterats under hösten 2004 och ambitionen är åter 
att patienterna ska vända sig primärvården istället för akutsjukvården och återigen 
är det meningen att akutsjukhusen ska renodla sin verksamhet för att i huvudsak 
syssla med specialistvård (Dagens Nyheter, 2004, 9 september, del 1, sid. 6). Även 
om historien visar att patienterna är problematiska alldeles oavsett översättning 
(konkurrens/samarbete) och oavsett ledning (borgerlig eller socialdemokratisk) 
avser diskussionen som följer att synliggöra vissa komplexiteter som uppträtt under 
perioden 1991-2002 med fokus på den sista borgerliga fyraårsperioden. Det som 
framträder i berättelsen om det ekonomiska laboratoriet är att patienterna verkar gå 
vid sidan av såväl ekonomiska modellers teoretiska förutsättningar som praktikens 
etiketterade beslut. Patienterna går helt enkelt vid sidan av Ordningen och tanken
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om att de ska agera som homo oeconomicus. Patienterna går vid sidan av genom 
att associera sig med mängder av heterogena material; medicinsk etik, den 
medicinska professionen i allmänhet och remitterande läkare i synnerhet, ledningar 
för akutsjukhus, de vanliga konsumenterna och läkemedelsproducenter osv. Inte 
minst centrerar patienterna heterogena material med andra värdegrunder och de 
allierade verkar finnas överallt. Men inte att förglömma är att patienter i sig själva är 
oerhört komplexa (jag återkommer strax till detta) och gör motstånd mot de 
centrerande multipla krafterna som försöker dra in dem mot mitten. Oavsett vilken 
kraft som försöker dra patienterna mot epicentrum i sitt timglas lyckas de rymma 
(där varje timglas har en skylt med inskriptionen ”Nu ska väl äntligen patienterna 
vara Ordnade!”). Patienterna går inte till primärvården när de ska det, de går till 
akutsjukvården istället. De går inte till rätt akutsjukhus där vården utförs 
kostnadseffektivt. Däremot går patienterna dit där den aktuella hjälpen till vård inte 
ska finnas. Patienterna låter sig inte heller homogeniseras och placeras i olika 
grupper och undergrupper av diagnoser. Än värre de låter sig inte associeras med 
DSU och de uppträder i så många kombinationer att de inte låter sig prissättas 
heller för den delen. De låter sig inte kostnadsmärkas i vårdkedjorna 
överhuvudtaget. Och naturligt nog vill patienterna överleva, leva längre och med 
livskvalitet. Patienterna vill också kunna välja bland utförare, vill ha trygghet och 
aldrig behöva råka ut för några komplikationer. Självklart är det så. Patienter ställer 
också olika krav beroende på deras sociala status, etnicitet och kön och den unga 
generationen översätts som att de ställer helt nya krav på hälso- och sjukvården. I 
kombination med den tekniska utvecklingen och de stora födelsetalen i de äldre 
generationerna är allt detta sammantaget stark kostnadsdrivande. 

Kort sagt patienterna visar alla symptom på att de lever i friktionen mellan det 
moderna och det postmoderna samhället. När Ordning för Framsteg initieras – 
något som drar patienten mot olika epicentrum – och patienten rymmer ger det 
upphov till sidoeffekter. När reduktion stöter och nöter reflexivitet och när 
precision stöter och nöter komplexitet uppstår större och större sidoeffekter (jfr 
resonemangen, i berättelsen om det ekonomiska laboratoriet, om att aktörer är 
närsynta i fördunkelhetens landskap men med stor potential att konstruera 
sidoeffekter). Dessa sidoeffekter riskerar att ge upphov till paralogiska tillstånd där 
vägen tillbaka till ”vad som var förut” är svår, mycket svår. Men patienter kan 
förenklas utan att det renderar komplexitet; en diagnos, en behandling. Men de 
enkla patienterna utgör en försvinnande liten del av de totala kostnaderna i hälso- 
och sjukvården (Light, 1995). En stor del av kostnaderna är säkert mätbara; antalet 
insatser är så och så många fler för komplicerade patienter och det krävs si och så 
mycket mer personal, utbildning och utrustning (som diskussionen om 
specialistvården i Stockholms läns landsting handlat om i berättelsen). Men en 
betydande del av kostnaderna utgörs av sidoeffekter där den komplicerade 
patienten kommer med många diagnoser. Diagnoser som varken är möjliga att 
precisera i singular, inte heller i plural; dessa patienter är multipla och fördunklade 
utan fast referens mellan medicinsk vetenskap, specialistvård, primärvård,
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ekonomisk prissättning, DSU, medicinska program, etik, moral, utbud och en flora 
av andra heterogena material. Dessa patienter kommer inte med singulariska 
diagnoser i sin hand. Patienterna centrerar flera heterogena materiella världar där 
diagnoserna är ”något mer än en men färre än många”, men nästan aldrig enbart en 
diagnos, ett problem med en specifik åtgärd (jfr Mol, 1999). 

Så här långt har jag diskuterat sidoeffekter utifrån den absolut nödvändigaste 
ingrediensen i det ekonomiska laboratoriet, det som de ekonomiska transaktionerna 
utgår från; patienten. Patienten är ett epicentra som centrerar andra heterogena 
material. Men patienten utgör bara en fragmenterad skärva i berättelsen om det 
ekonomiska laboratoriet. Det har cirkulerat många andra heterogena material som 
konstruerat och konstruerats i den heterogena materialiteten. Tänk på den mängd 
associationer och multipla epicentra som ryms i följande heterogena material – 
DSU, Huddinge, Sankt Göran, tjänstemän, politiker, aktiebolag, Stopplag, 
självkostnad, utbud och efterfrågan, Svarte Petter, underskott, vinst, anbud, 
medicinsk forskning, LOU, skrivna kontrakt, ägarutövning, pris, beställarstyrning, 
politiker, vd, vice vd, personal, investering, medicinsk etik, ekonomistyrning, 
dotterbolag, ekonomisystem, bemanningssystem, privata aktörer i hälso- och 
sjukvård, bolagsstyrelse, medicinskt vårdprogram, vårdprofil, efterfrågan, 
regleringar och skrivna kontrakt. Listan kan till och med göras längre och 
naturligtvis har också patienten varit med och konstruerat all denna komplexitet. 
Det får till följd att det i det ekonomiska laboratoriet uppstått en mängd 
sidoeffekter, i en mängd ekonomiskt relevanta subjektiviteter i och med att 
komplexitet och fördunkling uppstått i mängder av epicentra, vid mängder av 
tidpunkter och på mängder av platser. Interferenserna kännetecknas av hög täthet 
och talrika associationer. 

Nu kommer jag att iscensätta en fingerad resa över en patients färd i en 
heterogen materiell värld där Ordning och Framsteg är inbäddade i varje steg och 
åtgärd. Jag ska specifikt öppna upp den svarta lådan av depression och följa några 
aktörer i aktörsnätverk; patienter, läkare och piller. En utbredd översättning för att 
komma tillrätta med depression är medicinering i form av piller och vida översatt är 
också att det i samband med medicineringen finns risk för att sidoeffekter 
uppträder. Jag använder FASS, där alla registrerade läkemedel ingår, för att illustrera 
Ordning, Framsteg och sidoeffekter och specifikt är det antidepressiva läkemedel 
(hämtat från Andersson, 2004). I och med att läkemedel ingår i FASS är de en del 
av de evidensbaserade metoderna och del av den vetenskapliga kunskapen (en 
uttalad ambition i berättelsen om det ekonomiska laboratoriet i och med att det 
medicinska programmet associeras till DSU och prissättning av patienter) I lista 2 
nedan illustreras verkningar och biverkningar för ett antidepressivt läkemedel. 
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Verkningar:
Lindrar depressioner 

Biverkningar
Nervositet   Ångest   Matsmältningsrubbningar
Trötthet   Dåsighet  Minskad natriumhalt i blodet 
Svettningar   Diarré   Sexuella störningar  
Hudutslag   Astma   Allergiska reaktioner i lungorna 
Kräkningar   Muntorrhet  Allergiska reaktioner i struphuvudet 
Svimningsanfall  Myrkrypningar  Allergiska reaktioner i huden 
Urineringsbesvär  Mjölkavsöndring Allergiska reaktioner i blodkärlen 
Illamående    Klåda   Påverkan på sköldkörteln  
Kraftlöshet   Yrsel   Påverkan på hjärtats rytm  
Aptitlöshet   Skakningar  Rörelsesvårigheter med darrningar 
Huvudvärk   Nässelutslag   Förstoring av brösten hos män  
Krampanfall  Leverpåverkan   Sömnsvårigheter  
Gulsot    Njurrubbningar  Förändringar av de vita blodkropparna

Lista 2. Verkningar och biverkningar av antidepressiva läkemedel (fritt efter Andersson, 
2004:83).

Vilka förklaringar cirkulerar kring vad som orsakar depression? Kan det vara 
något som är angivet som bieffekt av läkemedlet från listan 2 ovan? Verkar troligt. 
Flera bieffekter i listan som uppträder tillsammans? Verkar också troligt. Allt i 
listan? Låter otroligt, det är teoretiskt möjligt men i realiteten osannolikt (mycket 
olycksdrabbade individer). Det finns också väldigt mycket utanför listan som vi inte 
vet något om. Men det som står på spel här, är om vi accepterar tanken att det är 
”medlet” i sig (pillret) som ger upphov till (eller eskalerar) ”orsaken”. Och om det i 
så fall är möjligt att längre tro på att den kunskap vi har om depression är kunskap 
bortom allt tvivel? Inte under några omständigheter kan vi väl föreställa oss att det 
är klarlagt vad som orsakar depression. En rimligare utgångspunkt är väl att det 
cirkulerar multipla konstruktioner för att förklara och bota depressioner (jfr Mol, 
1999 och hennes studie av blodbrist där översättningar av diagnosen blodbrist 
konstruerar såväl objektet – manliga och kvinnliga värderingar och egenskaper – 
som medicineringar och behandlingar). Men jag påstår att Ordning och Framsteg 
verkligen uppträder i singular, som om vi visste helt säkert vad depression beror på 
och hur det kan botas! Myten om Framsteget (som von Wright, 1993, så träffsäkert 
titulerar det) har en stark ställning bland västvärldens människor. 

Exemplet från FASS och analogin om deprimerade patienter passar bra för att 
illustrera att så länge som det finns trovärdiga garanter som representerar Ordning 
och Framsteg (i det här fallet läkare och medicinsk forskning) låter sig människan 
färdas längs de reduktionistiska vägarna. Det här har varit en viktig essens i 
berättelsen om det ekonomiska laboratoriet och som jag genom analogin med 
patienten hoppas förtydliga än mer. Det finns även möjlighet att förtydliga 
förenklings-, komplexitets- och fördunklingsprocesser i en heterogent materiell 
värld. Men eftersom det var huvudsyftet med analogin om Kublai Khan så är det

267



av underordnad betydelse och snarare en bieffekt av den första förtydligande 
ambitionen. Analogin med patienten är också passande eftersom ”symptom” och 
”botemedel” konstrueras och översätts i en ekonomisk subjektiv och heterogent 
materiell värld som är nära förbunden med den jag studerat. Nu börjar analogin 
kring patientens resa i den heterogena materiella världen. 

En nedstämd människa beslutar sig för att söka hjälp hos hälso- och sjukvården 
och får en tid och en given plats för att träffa en läkare (som kanske stämmer med 
den som Ordningen föreskriver, dvs. att patienten börjar i primärvården för att sedan 
lotsas vidare i hälso- och sjukvården). Patienten och läkaren möts och nu torde en 
mängd olika alternativ vara tillgängliga för hur patienten ska kunna må bättre. 
Läkaren har i uppgift att försöka bedöma depressionen orsaker (sociala 
omständigheter, individuella avvikelser och biologiska sjukdomar). Efter att läkaren 
lyssnat på patientens berättelse frågar patienten: Vad kan du göra för att hjälpa mig? 
En fråga som torde rymma en hel del moral och empati i mötet mellan läkare och 
patient, etiskt utformade regler, ja rentav en myriad av olika epistemologiska 
möjligheter att komma åt problemet. Till en början ryms allt detta faktiskt! Men 
sedan reduceras det epistemologiska utrymmet dramatiskt i och med att läkemedlet 
gör entré. Läkemedlet visar sig för patienten genom läkarens re-presentation av 
medicinsk forskning och fakta om läkemedlets ”förmågor”. Mängden allierade kring 
läkemedlet ökar allt eftersom patienten får veta vilka epistemologiska möjligheter som 
står till buds (där några av den medicinska forskningens allierade är andra patienter 
och ett stort antal djurarter). När den verbala dialogen tar slut mellan läkare och 
patient tar översättningsprocessen en bestämd och Ordnad riktning; den leder 
patienten vidare till läkemedlet. 

Så här långt i resan mellan sinnen och referenter i den heterogena materiella 
världen är patientens väg kantad av vetenskaplig fabrikation, fortifikation och fakta 
(jfr Latour, 1987). En väg där patienten får allt svårare att värja sig. Varför kan vi 
fråga oss? Det är väl bara att välja att inte äta medicinen!  

Läkaren förklarar för patienten att en biokemisk kausal förklaring, till vad som 
orsakar depressionen, är att patienten saknar eller har för lite av någon kemisk 
substans, men att det kan avhjälpas genom att patienten under en längre tid äter 
antidepressiv medicin. Medicinen är en så kallad selektiv 
serotoninåterupptagshämmare som innehåller substansen Sertralin (som ett av de mer 
välkända pillren innehåller). Läkaren fortsätter med att säga att forskningen har 
visat att medicinens effekt även kan bero på placeboeffekten, men att det i slutändan 
inte spelar någon roll så länge patienten kommer att må bättre. Läkaren avrundar 
det hela med att säga att forskning visar på att rent statistiskt är det en stor del av 
patienterna som faktiskt mår bättre efter att de stått under medicinering under en viss 
tid.
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Men jag hävdar att det spelar roll och att Ordningen upprätthåller vissa typer av 
epistemologiska möjligheter med riktning mot Framsteget och stänger ute andra. 
Den heterogent materiella resan mellan patient och piller är en samtidig resa mellan 
det Ordnade och det mystiska. Ibland verkar andra värdegrunder få plats, till 
exempel olika former av terapi som qigong. Men dessa alternativ har ingen naturlig 
förankring och förbindelse med den rådande Ordningen – scientism och 
instrumentalism och det vetenskapligt förankrade pillret – utan hamnar under 
epitetet mystisk och alternativ medicin: 

Läkaren tar nu fram en bok där patienten kan läsa om qigong. ”qigong, 
hälsogymnastik av kinesiskt ursprung, byggd på vetenskapligt ogrundade 
föreställningar om livsenergin qi och dess cirkulation genom kroppens energikanaler. 
Qigong används som behandlingsmetod inom alternativ medicin.” 
(Nationalencyklopedin)

När qigong behåller det mänskliga (uttryckt i citatet om qigong – livsenergin qi 
och kroppsliga energikanaler) reducerar vetenskapen människan till att enbart bestå 
av diskursiva formationer av substanser och av farmakologiska samband och 
effekter. Alternativ medicin öppnar också upp portarna till något gudomligt, som vi 
vet går inte vetenskapen hand i hand med religion. 

Patienten börjar nu äta sin medicin, trots att den smakar beskt, och efter ett tag 
börjar patienten faktiskt må bättre! Härligt, men vad är förklaringen? Den 
vetenskapliga Ordningen hänvisar till att substansdepåerna åter är fyllda, eller så 
beror det på placeboeffekten. Patienten som av läkaren fått kopiera några sidor ur 
boken läser följande om placeboeffekten. ”Placeboeffekt, behandlingseffekt som inte 
beror på de specifika inslagen i behandlingen (t.ex. den farmakologiskt verksamma 
substansen i en medicin). Enligt en numera allmänt omfattad teori beror 
placeboeffekten till stor del på positiva förväntningar som uppkommit genom 
betingning i samband med tidigare erfarenheter av likartade situationer. Sådana 
erfarenheter kan också vara negativa, och man talar då om noceboeffekt (se nocebo). I 
flera fall har man kunnat visa att placebo- och noceboeffekter är "verkliga" i den 
meningen att de är fysiologiskt mätbara. Vid utnyttjande av placeboeffekten mot 
smärta genom användning av overksamma medel (sockertabletter, insprutning av 
koksaltlösning m.m.) ökar kroppens produktion av endorfiner, vilket ger 
smärtlindring på likartat sätt, om än inte i samma grad, som injicerat morfin.” 
(Nationalencyklopedin)

Vetenskapen Ordnar och förklarar placeboeffekten som ett samband mellan 
pillret (oavsett substans) och produktion av endorfiner (dvs. resultat och villkor av 
tidigare likartade situationer som patienten varit med om, ett slags kroppsminne 
som känner igen samma typ av stimuli). Något som inte ryms i den vetenskapliga 
Ordningen är att det under inga som helst omständigheter kan vara så att någonting 
händer utöver det som kan förklaras vetenskapligt (uttryckt i citatet om placebo
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ovan; allmän teori som är fysiologiskt mätbar och som vetenskapen kan nyttja 
genom att stimulera andra substanser). Vetenskapen vägrar förena olika 
epistemologiska världar – alla världar leder till Ordning och substanser! En väg som 
den medicinskt okunnige med stark tilltro till Framsteget har svårt att värja sig mot. 

Efter ytterliggare någon tid börjar sidoeffekter uppträda och förbindelsen mellan 
människa och ting har brustit och blivit fördunklat. Enda vägen tillbaka är den 
verbala, därför bokas tid för återbesök och patient och läkare träffas. Efter mötet har 
en hel del epistemologiska möjligheter dryftats, men patienten blir åter förpassad till 
pillrets ordfattiga värld. Pillret som har centrerat massor av heterogena material kring 
patienten i form av sidoeffekter visar sig åter och gör gällande att sidoeffekterna måste 
behandlas. En behandling i singularis; ett nytt piller för varje sidoeffekt. Den än mer 
centrerade och reducerade patienten går hem med ny dosering av den gamla medicinen i 
sällskap med några nya piller för att kompensera sidoeffekterna. Den här gången 
kanske det går bra, om inte så fortsätter Ordnandet av den komplicerade patienten 
längs reduktionens väg. 

Jag har åter åskådliggjort en resa mellan sinnen och referenter och åter har 
någonting gått förlorat. Berättelsen verkar också avslöja att människor agerar i en 
heterogent materiell värld. Om så vore fallet upprepar jag mig själv, det här var ju 
intentionen med berättelsen om Kublai Khan och Marco Polo. Men berättelsen 
avslöjar också att: 

1. Människor enrolleras av researrangören ”Ordning ger Framsteg” med sina 
sortiment och försäljare och 

2. färden leder oftast till landet ”Vissa Vetenskapliga Ting”, 
3. det är till och med så att valet mellan Ordning och Mysticism blir oerhört 

svårt eftersom landet Ovetenskapliga Ting oftast saknas i researrangörens 
utbud,

4. fast människor kan bryta Ordningen och anlita researrangören 
”Ovetenskaplig Mysticism” för att resa till landet ”Ovetenskapliga Ting”, 
detta är trots allt en mänskligt driven process med mänskliga intentioner 
re-presenterade i heterogena material (ting och människor), 

5. men de epistemologiska alternativen är så få att Ordningen tornar upp sig 
som en epistemologisk jätte framför oss. 

Det krävs mycket av patienter för att inte låta sig översättas och centreras av 
vetenskapen och den biokemiska förklaringen, som med sådan kraft centrerar 
heterogena material. Vad som är värre är att Ordningens tro på Framsteg bjuder in 
en medresenär med det underliga namnet Sidoeffekt (se lista 2 för att se vad antalet 
medpassagerare kan vara och vilken dignitet de har). Patienten färdas mellan 
huvuddiagnos och bieffekter och vägen är ständigt övervakad och reglerad av 
Ordningen. Det här ska dock inte betraktas som ett inlägg i den medicinska 
vetenskapen eftersom jag saknar all form av medicinsk kunskap. Det är en analogi
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för att illustrera att (medicinska) åtgärder iscensatta av Ordningen kräver stark 
tilltro till att ”vinsten” är större än sidoeffekterna och att Framsteget i sin tur 
möjliggör för än större satsningar längs Ordningens väg (som i sin tur ger upphov 
till fler sidoeffekter). En Ordning och ett Framsteg där patient och läkare är 
inbäddade i en fördunklad heterogen materialitet som är svår att bryta sig fri från. 
En situation där läkaren tappat kontrollen över hur olika läkemedel påverkar 
varandra och som framkallar fler och fler sidoeffekter, där patientens vardag är 
noga reglerad (för när, hur och i vilken ordning medicinerna skall tas) och fylld av 
åkommor (psykiska som fysiska). 

Med diskussionen om Ordning, Framsteg och sidoeffekter i bagaget ska jag gå 
vidare med att beskriva hur ekonomiska teorier förklarar och åtgärdar externa 
effekter (en central aspekt i ekonomisk teoris försök att förklara 
marknadsmisslyckanden). När externa effekter uppträder utgår ekonomer, 
ekonomiska teorier och aktörer i det ekonomiska laboratoriet från att dessa externa 
effekter är tillfälliga och ett utslag av att marknaderna på något sätt är prematura 
(samma förklaring cirkulerar också för att problematisera diskursen 
ekonomisering). I den ekonomiska Ordningen om konkurrens förutsätts också att 
riktningen mot det excellenta tillståndet, dvs. den perfekta marknaden, fortsätter 
genom att externa effekter internaliseras (genom prissättning, kontrakt eller att 
konsumenter gör sin röst hörd genom medvetna val vid köp av produkter). Detta 
är en utgångspunkt som förutsätter att varje extern effekt och varje internaliserad 
åtgärd uppträder sekventiellt och i singular. Låt mig fritt få återge och lista Porter 
och Teisbergs artikel i Harward Business Review (juni 2004). Författarna 
identifierar ett antal olika fel som har begåtts gällande konkurrens i hälso- och 
sjukvården i USA (där kontrollerad konkurrens så som jag presenterat den i kapitel 
3 är ett fundamentalt inslag). Sedan ger Porter & Teisberg (2004) förslag på 
åtgärder för att komma till rätta med problemet. Det visar sig då att såväl fel som 
rätt i konkurrensens natur, effekter, innehåll och drivkrafter reduceras enligt 
följande:

The features of zero-sum competition in health care.  
The wrong level of competiton 
The wrong objective 
The wrong forms of competition 
The wrong geographic market 
The wrong strategies and structure 
The wrong information 
The wrong incentives for payers 
The wrong incentives for providers 

The features of positive-sum competition in health care. 
The right level of competition 
The right objective 
The right forms of competition 
The right geographic market 
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The right strategies and structure 
The right information 
The right incentives for payers 
The right incentives for providers 

Lista 3. Rätt och fel för konkurrens i hälso- och sjukvård (Porter och Teisberg, 2004) 

I Porter och Teisbergs (2004) artikel sätts verkligen världen i singular. Det kan 
till viss del förklaras med att det är en (semi)vetenskaplig artikel där utrymmet är 
begränsat. Men Porter och Teisbergs artikel påminner om Porters (1980; 1985; 
1990) tidigare arbeten där företagens lönsamhet är en funktion av konkurrensens 
natur och där konkurrensens natur i sin tur är en funktion av marknadens struktur 
och företagens strategier. Företagen kan via olika strategier forma marknadens 
struktur och därmed förändra konkurrensens natur (jfr med det österrikiska 
synsättet där konkurrensens natur är densamma oavsett industristruktur, se Hill & 
Deeds, 1996). När utgångspunkten för den ekonomiska analysen är 
industristrukturen är det möjligt för Porter & Teisberg (2004) att klassificera vad 
som är ”rätt” och ”fel” i hälso- och sjukvården. Analysens utgångspunkt, roll och 
möjlighet är med andra ord tryggt förankrad i Ordningen och Framsteget.

Fascinerande nog verkar det som att de åtgärder som Porter & Teisberg (2004) 
föreslår för att åtgärda de identifierade och analyserade sidoeffekterna i den 
amerikanska modellen i hög grad påminner om vad aktörerna i Stockholms läns 
landsting strävat mot och försökt utföra under perioden 1998-2002. Men i 
berättelsen om konkurrens finns det sidoeffekter som är osynliga och resistenta 
mot Ordningens förändringar. Det som jag hänför till De Andra sidoeffekterna 
som kräver utgångspunkterna av ”reflexiv ekonomisering i kulturella ekonomier” 
för att identifiera, bereda plats för och bekräfta. Jag vill påminna om att 
utgångspunkten inte är att föra fram att neoklassisk pristeori är felaktig utifrån dess 
egna premisser; den är en teoretisk konstruktion som ständigt svävar över 
människor, företag och branscher eftersom den utgör underlag för makroteorierna 
(jfr Penrose, 1968). Inte tu tal om detta. Det är bara det att pristeorin cirkulerar, 
fångas och översätts i det cirkulerande samhället. Men aktörerna i det ekonomiska 
laboratoriet översätter inte den perfekta marknadens tillstånd som ett rimligt mål 
för den offentligt konkurrensutsatta marknaden, absolut inte. Den Stora 
Berättelsens excellenta tillstånd blir ändå målet, även om det sker indirekt och som 
effekter av översatta förenklingar. 

Det aktörerna gör i det ekonomiska laboratoriet är att dela upp den stora 
fulländiga marknaden i små, små avgränsade mål och medel (natur, effekter, 
drivkrafter och innehåll, se lista 1, kapitel 8). Varje översättning och åtgärd står i 
singularis utan relation till andra översättningar och åtgärder för att försöka 
internalisera externa effekter som kommer i plural, eller som rent av är multipla 
(tillexempel olika incitament för att forma utbud och efterfrågan, skrivna kontrakt 
för att uppnå neutral konkurrens, prissättning av vissa diagnoser, geografisk och

272



tidsmässigt indelad konkurrens, aktiebolagslagen och vinst i kombination med 
kommunallagen). När förenkling – singularis – möter komplexitet – pluralis – 
översätts och manifesteras homo oeconomicus som en lösning i det ekonomiska 
laboratoriet. Men medan det excellenta tillståndet för den neoklassiska marknaden 
kräver närvaro av homo oeconomicus under dygnets alla timmar är kraven i det 
ekonomiska laboratoriets endast ”partiell”. Skillnaden består därför endast av i 
vilken utsträckning homo oeconomicus ska agera och vid vilka situationer detta ska 
ske. Men principiellt är målet och tron samma för neoklassisk teori och för den 
”teori” som håller på att översättas i det ekonomiska laboratoriet; mänsklig aktivitet 
kan utifrån givna premisser avgränsas och regleras. Den bakomliggande 
förutsättningen i det ekonomiska laboratoriet blir att alla människor ska och 
förutsätts kunna agera ekonomiskt rationellt vid vissa givna situationer och som 
övriga mänskliga (kulturella) varianter vid andra. Denna ”enda” skillnad är också 
förklaringen till varför ekonomisk teori färdas relativt enkelt (jfr Callon, 1998b; du 
Guy & Pryke, 2002).  

Men denna analytiska reflexion strävar inte efter att argumentera för att 
människan minsann har andra mänskliga drivkrafter än ekonomisk rationalitet och 
vinst. Inte heller är avsikten att reducera företaget till att bli en 
produktionsfunktion.  Strävan är, som jag tidigare skrivit, att bryta upp såväl den 
sociologiska som nationalekonomiska Stora Berättelsens dikotomiska 
utgångspunkter och förklaringar av mänskliga drivkrafter och handlingar. 
Marknader är kulturella och ekonomiska samtidigt (Callon, 1998a; 1998b; du Guy 
& Pryke, 2002; Law, 2002) och rymmer massor av relevanta subjektiviteter (Law, 
2002) av olika antropologiska karaktärer (Latour, 2004). När marknader – såväl den 
perfekta som den i det ekonomiska laboratoriet – inte klarar att internalisera vissa 
händelser uppstår sidoeffekter. Vad jag vill illustrera, med hjälp av den alternativa 
berättelsen om konkurrens i det ekonomiska laboratoriet och genom analogin om 
patienten, är att sidoeffekter hanteras på samma sätt i den nationalekonomiska 
Stora Berättelsen (även i ekonomisk sociologi, Callon, 1998b) som i det 
ekonomiska laboratoriet, syntesen blir som följer:

Internaliserade och väl avgränsade ekonomiska transaktioner antas utgöra normen 
och sidoeffekter undantagen på marknaden. Detta trots att det i själva verket 
förhåller sig precis tvärtom. Sidoeffekter är normen, internaliserade och väl avgränsade 
ekonomiska transaktioner utgör undantagen. 

Den neoklassiska teorin är en betydande kraft som Ordnar resan mellan 
människa och ting och mellan Ordning och mysticism i det ekonomiska 
laboratoriet. Min lilla modesta berättelse utgör ett alternativ med stor oordning 
(mysticism). En berättelse som illustrerar att det inte går att konstruera en värld 
genom att sätta resten av världen i parantes – Ceteris Paribus – eftersom världen i 
sig är oordnad och multipel (Law, 2003; Mol, 1999). Men berättelsen går inte bara 
vid sidan om, den gör också anspråk på att de sidoeffekter som uppträtt i det

273



ekonomiska laboratoriet inte är vilka sidoeffekter som helst. De är De Andra 
sidoeffekterna, de som går vid sidan av det normala, som varken ekonomisk teori 
eller aktörer i det ekonomiska laboratoriet kan fånga och illustrera samtidigt som 
De Andra sidoeffekterna konstrueras och frodas genom reduktion, precision och 
singular. En oordnad berättelse som öppnar upp epistemologiska alternativ till den 
Stora berättelsen om konkurrens, eller som Mol (1999) kallar det; andra ontologiska 
politiska domäner. 

Men oordnade berättelser sätter fart på olika aktörer i aktörsnätverk och de 
börjar förenkla, etikettera och centrera den heterogent materiella världen för att åter 
sätta den i singular. Inte minst gäller detta vetenskapen. Men jag ska koncentrera 
mig på det ekonomiska laboratoriet och reflektera kring vad som kommer att hända 
när de översätter denna oordnade berättelse. För en kort tid händer något med 
verkligheten för aktörerna: Den Stora Frågan aktualiseras – vilken verklighet vill vi 
ha; oordning eller Ordning (jfr Law, 2003)? Inom ramen för denna fråga är det fullt 
möjligt att öppna upp den svarta lådan, synliggöra friktionsytor och låta 
kontroverser cirkulera. Nu börjar aktörer att centrera och översätta mängder av 
heterogena material i hälso- och sjukvården för att associera och enrollera 
avhandlingen (som nu utgör timglasets epicentrum). Men aktörerna och 
aktörsnätverken i olika epicentrum av hälso- och sjukvården aktiveras kanske inte, 
som man först föranleds att tro, för att den alternativa tingligt sociala berättelsen 
med stor oordning hotar den ena eller den andra översättningen av Stockholms 
läns landsting; att den skulle hota den konkurrensutsatta modellen (med offentlig 
ram) där patienten/konsumenten ska kunna göra separata och diskreta val, eller att 
den hotar modellen där patienten/medborgaren erbjuds kollektiva nyttigheter. Jag 
vill rikta uppmärksamhet på att aktörer i olika aktörsnätverk, oavsett översättning 
(konkurrens/samverkan eller konsument/patient), formar allianser med varandra 
för att Ordna de oordnade berättelserna. Existentiella hot mot Ordning och 
Framsteg frambringar massivt motstånd genom att aktörer formerar sig i 
”otänkbara” allianser för att bevara den rådande Ordningen. Ett motstånd ämnat 
att konservera och bevara, men som paradoxalt nog ofta visar sig vara oerhört 
dynamiskt; dynamisk konservatism som Schon (1971) uttryckte det. 

Men mina oordnade modesta anspråk kanske översätts annorlunda än som ett 
existentiellt hot. Jag hoppas det, det är någonting viktigt som står på spel för 
aktörerna i Stockholms läns landsting som strävar efter att organisera praktiken så 
bra som möjligt. En organisering som sker i friktionen mellan (de synonyma 
företeelserna) modernism/postmodernism och ekonomi/kultur! De viktigaste 
frågorna att ”öppna upp” står inte att finna i valet mellan olika associationsformer, 
mellan marknad och hierarki eller mellan konkurrens och samverkan. Utmaningen 
finns i att våga öppna upp sin egen praktiks teori, eller diskurs, (till exempel 
konkurrens/samarbete) och sträva mot reflexivitet och rörlig epistemologi. En 
sådan epistemologisk öppning ökar förmågan att fånga och illustrera de 
sidoeffekter som är mer än en men mindre än många. Den typ av sidoeffekter som
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för Ordningen och Framsteget alltid verkar finnas någon annanstans. För att inte 
komplexitet ska återinföras till Ordningen av ren vana måste aktörerna aktivt sträva 
efter att försöka fånga, illustrera och reflektera kring ögonblicken då heterogena 
material är ”defined, measured, observed, listened to, or otherwise enacted” (Mol, 1999:87). 

Ge mig några knippen ord och jag kan konstruera världar 
I det här avslutande avsnittet tänker jag reflektera kring vilket värde det här 

arbetet har. En avgörande stund där eventuella förtjänster beror på vilken typ av 
anspråk jag för fram. Anspråken tar sin utgångspunkt i Actor-Network-Theory och 
den modesta vetenskapen (Law, 1994). Koncentrerade och djupgående reflektioner 
om översättningars förutsättningar och förmåga att fånga och illustrera samhälleliga 
processer har så här långt varit sporadiskt förekommande inom ANT. Bruno 
Latour och John Law verkar försöka ta tag i frågorna kring ”hur” och ”varför” 
översättningsprocesser är någonting meningsfullt för de sociala vetenskaperna 
(samhällsvetenskapen och humaniora). I Latours fall är utgångspunkten sociala 
förbindelser och i Laws fall hur Ordning tränger undan Det Andra (båda böckerna 
når bokhandeln någon gång under hösten 2004). Det är måhända ett tecken på 
mognad, men vilken? En första inblick ger John Law (2003) och grunden är samma 
som i Law (1994) och Law & Mol (2002). En fortsatt utveckling av ANT mot att 
fånga och illustrera komplexitet med hjälp av någon form av poststrukturalistisk 
utgångspunkt (som jag i kapitel 2 beskrivit som en syntes mellan ANT, Lyotard och 
Foucault). Law (2003) för fram en mycket stark kritik av den rådande Metoden som 
alltför intellektuellt hygienisk och metodiskt ren och kritiken har satiriska inslag: 

”Do your methods properly. Eat your epistemological greens. Wash your hands 
after mixing with the real world. Then you will lead the good research life. Your data 
will be clean. Your findings warrantable. The product you will produce will be pure. 
Guaranteed to have a long shelf-life.” (Law, 2003:3) 

Protesten mot intellektuell hygien och metodologisk renhet (Law är också fast 
förankrad i Zygmunt Bauman) är oförsonlig och satirisk samtidigt som den är 
modest återhållsam. Den modesta hållningen förkastar möjligheten till att lösa 
svaret på den Stora Frågan om vilken typ av samhällsvetenskap som krävs efter 
Metoden, en för mig absolut nödvändig hållning för att kunna åstadkomma 
förändring. Men den modesta hållningen kan tolkas som vag, obeslutsam och 
förnäm, fast helt utan riktning och förslag är den dock inte: 

”Otherness is absence that is not acknowledged. Here the list is endless. Indeed (the 
point is a logical one) Otherness cannot be brought to presence and listed. But we can 
hint, or we can look at other practices and notice out-therenesses that they don’t 
acknowledge (…) To manifest what were Othernesses and complain that they were 
Othered.” (Law, 2003:8) 
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Det finns olika närvaro och frånvaro. Det finns Det Andra närvarande som är 
nedtryckt och förpassat till marginalerna, men som likväl inte är osynliggjort, och 
det finns Det Andra frånvarande som är utrensat och osynliggjort (jfr Bauman, 
1993; 1998; Law, 1994). Det förpassade närvarandet är det som Ordningen tillåter 
att existera (för att bekräfta det vanliga, det normala och det utbredda, jfr Foucault, 
2002) och det osynliggjorda närvarande är det som inte tillåts existera i Ordningen. 
Jag har genomgående haft ambitionen att försöka fånga och illustrera det som är 
nedtryckt och förpassat och det som är undanträngt och som vi förlorat ur sikte; att 
försöka bereda plats för och synliggöra det förpassade och det förlorade i 
neoklassisk teori om den perfekta marknaden. Varefter arbetet framskridit har även 
Det Andra närvarande och frånvarande problematiserats i förhållanden till 
organisationsteorin. Men jag har även haft ambitionen att fånga och illustrera Det 
Andra närvarande och frånvarande i samhällsvetenskapliga metoder och metodiker. 

Men i och med att jag försökt protestera mot Ordningen har jag inordnat mig i 
något annat. Frasen ”att öppna upp är att sluta till” har varit en ständig följeslagare 
genom denna text. Frasen öppnar upp för möjligheten att cirkulera runt öppningar 
och slutningar istället för att göra distinkta dikotomiska val. Det är det som är 
ambitionen och meningen med den rörliga epistemologin. Genom att cirkulera 
kring dikotomier har jag bland annat problematiserat subjekt/objekt; 
modernism/postmodernism; mikro/makro; natur/samhälle; singular/plural; 
teori/epistemologi och induktion/deduktion. Men när jag har öppnat upp och 
problematiserat vissa dikotomier har jag gjort det med hjälp av andra; Vi/Det 
Andra; Ordning/oordning; precision/reflexivitet och reduktion/reflexion bara för 
att nämna några få. Allt och alla kräver viss Ordning, tro inget annat. När vi Ordnar 
världen behöver pluralis singularis, liksom små berättelser behöver stora, 
komplexitet reduktion, närvaro behöver frånvaro och renhet smuts. På det viset har 
jag problematiserat dikotomier genom att använda begreppspar och reflektera kring 
friktion och friktionsytor mellan begreppen. Begreppspar, liksom dikotomier, 
behöver varandra samtidigt som de utesluter varandra. Begreppsparen fylls med en 
samtidig friktion när jag konstruerar oordning i såväl Ordning som Det Andra, men 
utan ambition att artbestämma och placera Det Andra. Varje försök att fånga och 
illustrera Det Andra förtrycker genast något annat (och jag har säkerligen förväxlat 
de båda: Vart är Det Andra i min text?). Kanske är det samtidiga synliggörandet 
och utrensandet av Det Andra allra tydligast när det gäller den friktionsfyllda 
relationen mellan modernism och postmodernism och mitt sätt att hantera denna 
friktion genom Reflexiv Ekonomisering i en Kulturell Ekonomi. Men, som Law 
(2003) så hoppingivande deklarerar, vi kan i alla fall försöka protestera mot 
Ordningen och Framsteget. Vi kan peka mot någonting, uppmärksamma, kanske 
föreslå och förhålla oss reflexiva mot detta någonting. Kanske kan vi i denna 
friktionsfyllda situation bli uppmärksammade om någonting, få förslag och delta i 
reflexiva dialoger.
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Men en rörlig epistemologi är inte ännu en ”låt gå” variant där det som förefaller 
vara lämpligt är det vi forskare bör göra: Någon slags samtidig dikotomisk 
uppgivenhet och anarkistiskt upprop som hos Feyerabend (1975). Inte för att 
Feyerabend (1975) kan beskyllas för att vara lätt att vilseleda, så menar jag ändå att 
just den här typen av metodologisk uppgivenhet lätt faller tillbaka in i Ordningens 
och hygienens rike (se till exempel kapitel 5 om när pedagogiska omtankar riskerar 
leda till upprätthållande av Ordning och osynliggörandet av oordning). Med hjälp 
av rörliga epistemologier strävar jag efter att fånga och illustrera komplexitet i såväl 
Det Andra närvarande som Det Andra frånvarande. Detta är något som pekar mot 
att oordning kräver närvaro av oordning och komplexitet kräver närvaro av 
komplexitet (jfr, Law, 2003). Språket är centralt för att fånga och illustrera 
komplexitet och om den postmoderna ansatsen är att försöka medvetandegöra att 
definitioner döljer, vanställer och förmörkar många av världens aspekter, och om 
en postmodernistisk ansats görs utifrån en föreställning om att definitioner är 
modernismens sätt att Ordna världen, då är jag i dessa avseenden definitivt 
postmodernist. Men om all kraft ägnas åt att bekämpa och förneka Ordning, 
genom att utgå från att alla försök att fånga något i språkliga nät är meningslösa, då 
är jag inte postmodernist. Jag tror att någonting finns, att någonting återstår, måste 
återstå annars försvinner världen. Vi kan fånga något med hjälp av språket. Jag vill 
behålla åtminstone en liten del av det modernistiska kunskapande och viss 
Ordning. Det är inte bara vissa delar av världen som har det svårt i friktionen 
mellan det moderna och det postmoderna, dessa båda uppträder hand i hand i den 
”vetenskapliga kunskapandeprocessen” också. 

Föreningen (föroreningen) av modernism och postmodernism i en modest 
vetenskap är mitt sätt att bevara renheten och skicka ut en massa smuts: Vem trivs i 
koordinatsystemet Reflexiv Ekonomisering i den Kulturella Ekonomin? Och vad 
spelar det för roll i denna hypertextuella uppkopplade ordbehandlande värld där det 
inte finns något original att kritisera? Min text är en kopia av kopior av kopior, en 
simulering av simuleringar av simuleringar. Inte ens om jag betraktar den här texten 
i sitt mest isolerade tillstånd, som ett slutet system, finns något original. Hur många 
tidigare kopior har jag suddat ut av den här texten i mina resor fram och tillbaka 
mellan huvud, fingrar och tangentbord i mina försök att konstruera ord, mening 
och sammanhang i ordbehandlaren (jfr Bauman, 1998)? Men ord har betydelse. 
Den till synes homeopatiska ansatsen att cirkulera med ord för att fånga och 
illustrera ord som cirkulerar, ord som ger betydelse åt alla heterogena material som i 
sin tur visar sig för oss, raserar epistemologiska avgrunder mellan ord/värld, 
retorik/verklighet, mikro/makro och människa/ting (Kallinikos, 1996; Latour, 
1999b). Vi kan fånga det som cirkulerar och översätts eftersom språket inte är 
statiskt och exakt i sig självt – språket lever och cirkulerar! Inte ens ett språklexikon 
fäster och ordnar språket med exakthet och precision som ledstjärna. Det gäller 
även där att fånga betydelser på ett ungefär (Liedman, 2001). I min re-presentation 
av vetenskaplig text, vetenskapliga resonemang och det ekonomiska laboratoriet
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ändrar begrepp karaktär. Ibland är de precisa, stabila och till synes statiska för att 
sedan vara diffusa och instabila – betydelser cirkulerar i den rörliga epistemologin.

När språket cirkulerar går det att konstruera text som är öppen, nyansrik och 
mångtydig. Men mångtydighet ska inte förväxlas med vaghet. Ur en mångtydig text 
är det möjligt att göra många goda och distinkta tolkningar medan en vag text inte 
är möjlig att tolka alls (jfr Liedman, 2001). Med hjälp av mångtydighet (i texter) kan 
vi hålla oss vakna och alerta för att upptäcka det som inte passar in i den sedvanliga 
logiska Ordningen. Jag gör med andra ord anspråk på att de svårfångade knippen, 
formationer och kombinationer av ord som uppträtt och cirkulerat (och ja 
inspiration och kreativitet har definitivt med saken att göra) verkligen fångat och 
illustrerat komplexitet och Det Andra. En på inget sätt unik argumentation inom 
ANT (se Callon, 1999; Latour, 1999a; Law, 1994; 1999; Law & Mol, 2002) och som 
kan uttryckas genom den Lyotardska heterogeniteten (Law, 2002) och begreppet 
paralogi (Lyotard, 1979). Paralogi rymmer möjligheten att med hjälp av språket 
förändra språkets egna regler (jfr Czarniawska, 1992). 

Nu följer en kunskapsteoretisk lista (lista 4 som är Ordnad i bokstavsordning) 
över ett antal ord som cirkulerar i texten. Ord, för att åter frasera Law och Mol 
(2002), som var för sig eller tillsammans är färre än många men mer än ett: 

Aktör   Förenkling   Reduktion 
Aktörsnätverk  Heterogen materiallitet  Referent 
Anomali   Inkommensurabilitet  Reflexivitet 
Aporetiska situationer Kairos    Reflexiv Ekonomisering 
Associering   Komplexitet   Representation 
Centrering   Kronos    Re-presentation 
Cirkulerande makt  Kulturell ekonomi  Rörlig epistemologi 
Det Andra närvarande Mobilisering   Sediment 
Det Andra frånvarande Modest vetenskap  Situerade platser 
Den Stora Berättelsen Multipla nu   Singular 
Etikettering   Narrativ   Sinne 
Enrollering   Numeriska fakta  Små berättelser  
Ekonomisering  Ordning   Socioteknik 
Epicentra   Paradox   Språkspel 
Framsteg   Paralogi   Ting 
Friktion   Parveny   Världen ”där ute” 
Friktionsyta   Perspektiv   Världen ”här inne” 
Främlingar   Plural    Översättning 
Fördunkling   Rationella tecken 

Lista 4. Cirkulerande epistemologiska ord.

En populär metafor (härstammande från den grekiske, försokratiska, filosofen 
Herakleitos) för att motivera processtudier är floden. Länge har forskarvärlden 
uttryckt att vi kan träda ned i denna flod under kontrollerade former, dvs. 
kontrollera för ovidkommande eller okontrollerbara olikheter hos objekt som
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subjekt över tid. En tilltro som lever kvar i fysikens värld (Sklar, 2000) och i 
ekonomins genom till exempel externalisering, imperfekt konkurrens och 
asymmetrisk information (Callon, 1998a; 1998b; du gay & Pryke, 2002; Slater, 2002; 
Allen, 2002). Sedermera har denna ståndpunkt utmanats av ståndpunkten att vi 
uttryckligen aldrig kliver ned i samma flod två gånger eftersom den är ständigt 
föränderlig. Häri ryms strömmar av all tänkbar forskning i samhällsvetenskap och 
humaniora. Fortfarande kvarstår dock att forskaren träder ned i något under 
reglerade villkor. En rörlig epistemologi, som den jag förespråkar, föreslår 
någonting i stil med att vi alla befinner oss i floden, eller vi är alla floden (jfr Naess, 
1999). Trots att floden med dess strömmar och utgrävda riktningar inte är en 
lämplig metafor eftersom det jag avser varken leder framåt, bakåt eller åt sidorna. 
Den cirkulerar, varför en mer passande ”blöt” metafor för en rörlig epistemologi är 
malströmmen. Att alla heterogena material cirkulerar innebär för den skull inte att 
jag redan var i Stockholms läns landsting innan jag började studien, eller att jag var 
med i strömmen innan jag var född. Sådana begränsningar försvinner i den 
cirkulerande heterogena materialiteten där jag (vi människor överhuvudtaget) kan ta 
tag i och översätta cirkulerande heterogena material (som jag gjort genom att ta tag 
i och översätta Stockholms läns landsting, konkurrens och översättning) samtidigt 
som den heterogena materialiteten konstruerar mig (som Stockholms läns 
landsting, konkurrens och översättning har gjort). 

Det vi kan göra i den cirkulerande heterogena materialiteten, och inom ramen 
för en modest vetenskap, är att lista de cirkulerande materialen, men utan att 
någonsin få veta om vi listat (ut) någonting, ingenting eller allting (Law, 1994; Law 
& Mol, 2002; Latour, 1999a). Denna lista består av heterogena material, som 
bekämpar objektivism och subjektivism samtidigt som den ger en social historia till 
Tingen och en Tinglig historia till människan, en konstruktionistisk realism (Latour, 
1999b). Om vi betänker att antalet forskare som nu är verksamma är fler än alla 
tidigare forskare sammantaget (Manguel, 1999) kanske vi får en uppfattning om hur 
vetenskapifierad världen har blivit (Andersson, 2004) och vi kan också föreställa 
oss hur fantastiskt många forskningsresultat som blir publicerade varje dag. Bara 
antalet publikationer, och andra former av anspråk, som på något sätt försöker 
förstå och förklara konkurrens är säkert hissnande! Syntesen är att det här arbetet 
inte kan ses som en ensam liten del utan förbindelser och associationer till andra 
cirkulerande anspråk om och kring konkurrens. Tillsammans finns myriader av 
perspektiv representerade, en otrolig massa listor, som gör anspråk på att försöka 
förstå konkurrens. Men tillsammans kan vi tro oss veta någonting om någonting, 
men vi kan aldrig göra anspråk på att centrera kunskap för att konstruera den Stora 
Berättelsen. För även om allt som cirkulerar är en och samma malström – Livet, 
Universum och Allting (så som våra mänskliga sinnen kan uppfatta det) – och även 
om vissa delar samarbetar i harmoni, finns det komplexitet och friktion, Det andra 
närvarande och frånvarande och saker och ting som inte går att förstå. En modest 
vetenskap försöker rikta uppmärksamhet på att det kanske är så att spiralen som 
Maximilian Cohen försöker hitta inte finns, att Svaret på den Stora frågan Om
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Livet, Universum och Allting kanske inte är 42, eller perfekt konkurrens. Som jag 
fört fram när det gäller sidoeffekter så läcker Ordningens svarta låda och 
Ordnandet kanske konstruerar allvarliga förändringar utan att vi uppfattar det! 
Kanske är världen skörare än vi tror och människa och natur klarar inte av så 
mycket mer reducering, förenkling, homogenisering och generalisering. 

Men att sträva mot komplexitet och reflexivitet för att studera undanträngningar 
av Det Andra, där språkspelen kantas av samtidiga fragmenterade ytor av harmoni 
och friktion, är svårt. Något som gör det svårt är att vi varje dag lämnar väldigt 
mycket komplexitet och harmoni bakom oss genom att förpacka och sortera 
historien kronologiskt. Den kronologiska historiebeskrivningen förtränger mycket 
smuts då den söker förklarbara förlopp med vars hjälp vi kan predicera framtiden 
(se tillexempel Foucaults, 2001, kritik av Hegels och Marx historicism utifrån en 
genealogisk analys, se också Nietzsche, 1887/2001). Kunskap är inbäddad och 
sedimenterad historiskt (Latour, 1999b) kantad av språkspel och översättningar i 
vardagens praktik (Foucault, 2001; Latour, 1987; 1999b; Nietzsche, 1887/2001). 
Riktningar i historien (då), samtiden (nu) och framtiden (sedan) kan därför inte 
peka åt något annat håll än mot nuet: 

”Time present and time past 
Are both perhaps present in time future, 
And time future contained in time past. 
If all time is eternally present 
All time is unredeemable. What might have been is an abstraction 
Remaining a perpetual possibility 
Only in a world of spceculation. 
What might have been and what has been 
Point to one end, which is always present.” (Law, 2003:2) 

Jag kan resa vart jag vill, när jag vill och till vilken plats jag vill med hjälp av ord. 
Det är med och i ord vi färdas och översätter ting, mänskliga intentioner. Det finns 
ord för allt: 

”In no way is science studies an analysis of the rhetoric of science, of the discursive 
dimension of science. It has always been an analysis of how language slowly becomes 
capable of transporting things themselves (…)” (Latour, 1999b:96) 

Det är så här uttrycket om att vi alla befinner oss i en malström ska förstås; att vi 
lever i multipla världar med olika anspråk på historiebeskrivningar, där några sådana 
färdas längre än andra. Det är därför som retorik är otillräckligt i sig självt, den är 
bara en del av ordens kraft (Callon, 1998; Latour, 1999b). Med språkets hjälp kan vi 
i våra re-presentationer av världen skapa nya och relevanta världar, som titeln för 
det här avsnittet antyder: 
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Ge mig några knippen ord och jag kan konstruera världar! 

Den rörliga epistemologin utryckt genom en modest vetenskap gör anspråk på 
att konstruera trovärdiga världar som aldrig kan vara någonting annat än perspektiv 
och som mynnar ut i följande ordföljd: 

 Vi-Kan-Tro-Oss-Veta-Något-Om-Någonting 

 Ordföljden uttrycker samtidigt begränsningar och utmaningar för den modesta 
vetenskapen; en förpliktelse att inte låta sig drivas alltför långt längs reduktionens 
väg för att till slut hamna i ordföljden: 

Vi-Vet-Allt-Om-Allting: Ceteris-Paribus 

Det vill säga att vi tror att vi kan konstruera Den Stora Berättelsen. En procedur 
som genom ontologisk eliminering sanerar och förpassar komplexitet till Det 
Andra närvarande och Det Andra frånvarande. En idealiserad värld fylld av tilltro 
till linjär utveckling, där sanningar visserligen är kortlivade men som följs av nya 
och bättre (Sklar, 2000). Vetenskapen, och alla andra praktiker också för den delen, 
har valmöjligheter, men det krävs en rik perspektivistisk fauna för att kunna ställa 
kritiska frågor kring den modesta ordföljden Vi-Kan-Tro-Oss-Veta-Något-Om-
Någonting. Det är precis vad diskussionen om vad som ska komma efter Actor-
Network-Theory handlar om; att slita sig fri från reduktionismens skoningslösa 
handfängsel (Latour, 1999a; 1999b; Law, 1999). Så som jag översätter och 
etiketterar den modesta vetenskapen ska vi försöka bryta oss fri från handfängslena 
genom att ställa epistemologiska frågor kring den modesta ordföljden Vi-Kan-Tro-
Oss-Veta-Något-Om-Någonting:

Vilka är VI som tror oss veta något?
Hur KAN vi genomföra vetenskap, med vilka utgångspunkter och syfte? 
Vad är att TRO på vetenskap? 
Vilka är OSS och hur associerar vi till Det Andra?
Vad är att VETA, och hur vet vi att vi vet? 
När vi tror oss veta NÅGOT OM NÅGONTING vad är då detta NÅGOT, dess 
beskaffenhet och natur? 

Lista 5. Epistemologiska frågor för vetenskapen uttryckt genom en modest vetenskap.  

En värdefull inspiration för mig för att försöka undvika en oreflekterad drift 
längs Ordningens och reduktionens väg har varit filosofin. I någon mening har jag 
försökt skifta centrum mot periferi när jag låtit epistemologi vara epicentrum och 
när metod, metodik, teori, empiri, analys och synteser cirkulerat runt i periferi (för 
att ibland dras in mot centrum). Jag hoppas att ansträngningen ger inblick i att 
epistemologi har betydelse för kunskapandet, även utanför filosofin (när
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epistemologi väl dyker upp i samhällsvetenskapliga texter är de reflexiva 
ansträngningarna allt för ofta begränsade till några rader eller stycken här och där). 
Men det kanske har blivit för mycket beroende på entusiasm och i tron om att jag 
förmedlat något särskilt betydelsefullt, men utgångspunkten är att filosofi behövs 
för att kunna reflektera kring det som vetenskapen glömmer, eller för att ge uttryck 
för vetenskaplig visdom vid sidan av vetenskaplig kunskap (Liedman, 2001). 
Liedman (2001:317) preciserar innebörden av vetenskaplig visdom som ”ett sätt att 
betrakta vetenskaplig kunskap och sätta den i perspektiv”. Vetenskaplig vishet, som jag 
hittar genom reflexivitet och filosofi, behövs inom vetenskapen och de ekonomiska 
disciplinerna utgör här inget undantag! De ekonomiska disciplinerna gör också 
anspråk på att fånga och illustrera skeenden och processer där myriader av 
situationer äger rum, där mycket står på spel. Som jag föreställer mig det har 
reflexivitet, rörliga epistemologier och små berättelser en given plats i det 
vetenskapliga rummet för att försöka förstå denna myriad av situationer. Ändå 
verkar det förhålla sig precis tvärtom! Det är just genom att åberopa samhällets 
komplexitet som de långtgående reduktionerna rättfärdigas; a priori fastställda 
storheter såsom mikro/makro; kultur/ekonomi; människa/natur; frågor som är 
intellektuellt hygieniska och metodologiskt rena och svar som preciseras och 
presenteras numeriskt. En reduktionens väg som strävar mot att sanera orden och 
som på det viset även hotar den tolkande människans existens. Jag undrar hur en 
sådan långtgående reduktionism kan vara möjlig? En generell undran och 
förundran som även Nietzsche (1887/2001:16, aforism nr. 6) hade mot 
vetenskapen generellt: 

”Taskspelaren och hans motsats. – Det som är häpnadsväckande i vetenskapen 
är raka motsatsen till det som är häpnadsväckande hos taskspelaren. Den senare vill 
få oss att se en mycket enkel kausalitet, där det i själva verket är en mycket 
komplicerad sådan. Vetenskapen å andra sidan gör det nödvändigt att uppge tron på 
enkla kausaliteter, där allting tycks så lättfattligt och vi är bländverkets narrar. De 
”enklaste saker” är mycket komplicerade, – man slutar aldrig att förvåna sig över 
den saken!” 

Citatet av Nietzsche fångar den undran och förundran jag haft för 
samhällsvetenskap i allmänhet och ekonomisk teori i synnerhet och följaktligen 
fångar citatet även mina ambitioner med att utveckla en modest epistemologi för 
att gå vid sidan av det normala för att försöka förstå konkurrens. Mitt råd till 
aktörerna i det ekonomiska laboratoriet jag studerat är att bejaka komplexitet och 
ställa filosofiskt reflexiva frågor och funderingar. Med risk för att reducera och 
generalisera alltför långt levererar jag nu en mer praktikernära epistemologisk lista 
(se nedan). 

Vilka är DE som tror sig veta något? 
Hur ska VI översätta vetenskapen, med vilka utgångspunkter och syften? 
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Vilka FÖRHOPPNINGAR har vi och vilka kan vi ha om vetenskaplig kunskap? 
Vad är det att VETA, och hur vet vi att vi vet? Hur vet vi att de vet? 
När vi tror oss veta NÅGOT OM NÅGONTING vad är då detta NÅGOT, dess 
beskaffenhet och natur? 
Vilka är VI som tror och hur associerar vi oss i förhållande till Det Andra?  

Lista 6. Epistemologiska frågor för det ekonomiska laboratoriet. 

Lite klarare och mer specifikt, det är en uppmaning till aktörerna i det 
ekonomiska laboratoriet att lämna lite av tilltron till den Ordning och det Framsteg 
som ekonomisk teori så ihärdigt associerar sig till och istället bejaka komplexitet 
och hysa solidaritet till Det Andra närvarande och Det Andra frånvarande. 
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Appendix 1. Presskonferens och budgetsammanträde i 
Landstingsfullmäktige

Presskonferens – Med Fokus på Vården 
Fiktiv plats: Stockholms läns landstings pressrumslokal 
Fiktiv tid: Några dagar efter valet – november, 1998 
Huvudaktörer: Representanter i den nya borgerliga majoriteten – (m), (fp) och (kd) 
Textunderlag: Partiprogram (1991-1994) – Konkurrensprogrammet. 
Partiprogram: (1999-2002) – Med Fokus på Vården: Gemensam plattform för 

Stockholms läns landsting 1999-2002. 

(De fyra borgerliga representanterna för den nya majoriteten i Stockholms läns 
landsting äntrar talarstolen och inleder presskonferensen.)  

– Välkomna hit till dagens presskonferens där den nya borgerliga majoriteten ska 
presentera en gemensam plattform för Stockholms läns landsting: 

"Medborgarna i Stockholms län har givit moderaterna, kristdemokraterna och 
Folkpartiet liberalerna förtroendet att leda landstinget under de kommande fyra åren. 
Under denna tid skall landstinget prioritera kärnuppgifterna sjukvård och 
kollektivtrafik. Det arbete mot ökad valfrihet och mångfald som genom konkurrens 
och verksamhetsutveckling kännetecknat tidigare borgerliga majoriteter kommer även 
att prägla den nya majoritetens arbete. Efter år av nedskärningar, 
organisationsförändringar, omflyttningar och köer i sjukvården finns det nu en 
majoritet för en bättre sjukvård samt en möjlighet att ge sjukvårdpersonalen arbetsro 
och inflytande. Den nya majoriteten avser att utveckla, förnya och förändra 
landstinget i god och förtroendefull dialog med de anställda. Den nya majoriteten 
räknar med såväl ordentliga debatter och konstruktiv dialog som gott samarbete med 
den politiska oppositionen. Stockholms läns landsting måste ges en stark och stabil 
ekonomisk grund. Detta är en förutsättning för att långsiktigt garantera medborgarna 
god vård (…). Landstinget skall driva en aktiv miljöpolitik med tyngdpunkt ute i 
verksamheterna, främst inom sjukvården, tandvården och trafiken. Denna plattform 
är grunden för det förnyelsearbete som härmed inleds." (Med Fokus på Vården, s 2) 

"Den borgerliga majoritetens konkurrensprogram 1991-94 gav många positiva 
effekter för medborgarna i Stockholms län och för landstinget. Landstingets egna 
verksamheter utsattes för konkurrens varpå effektiviteten ökade och skattebetalarna 
fick bättre service och ökad kvalitet för samma antal skattepengar. 
Konkurrensprogrammet bidrog i bland annat till att vårdköerna försvann. 
Operationsköerna som 1991 uppgick till 30 000 var borta 1994. När 
konkurrensprogrammet avslutades och vårdgarantin avskaffades ökade köerna 
kraftigt igen (...). Den nya majoriteten utvecklar nu konkurrensutsättningen enligt 
följande riktlinjer. 
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1) Landstinget skapar garantier för att gällande lagstiftning är känd inom vår 
förvaltning och också följs.  

2) Landstinget ser till att konkurrens på lika villkor gäller vid upphandling.  

3) Landstinget vill i ökad utsträckning konkurrensutsätta landstingets 
serviceproduktion. 

4) Landstinget skall inte driva egen bolagsverksamhet på marknader där det finns 
fungerande konkurrens mellan privata näringsidkare." (Med Fokus på Vården, s 8) 

– Vi ska nu göra en tillbakablick och lägga på några OH-bilder från 
mandatperioden 1991-1994 som kortfattat återger konkurrensprogrammets 
ambition och effekter. 

OH-bild 1. (Konkurrensprogrammet, avsnitt 4) 
”Varför konkurrens? 

– ökad valfrihet för konsumenter 
– ökad valfrihet för anställda 
– höjd kvalitet genom ökad flexibilitet, dvs. kunderna får välja det som de vill ha 
– höjd kvalitet genom ny kompetens utifrån 
– ökad effektivitet och därmed minskade kostnader" 

"Konkurrens på två sätt 

1. Entreprenad, dvs. 
– ett skriftligt avtal att mot ersättning utföra ett arbete för landstingets räkning, 

skattefinansiering
2. Privatisering, dvs.  
– såväl finansiering som verksamhet ligger utanför landstinget, 

avgiftsfinansiering” 

OH-bild 2. (Konkurrensprogrammet, avsnitt 4) 
"Konkurrensprogrammets tre grundläggande delar 

1. Policy för ledning och handläggning av konkurrensfrågor: 
– tydliga och stabila spelregler för privata entreprenörer vad gäller bland annat 

avtals- och personalfrågor 
– nämnder/styrelsen och förvaltningar upprättar konkurrensprogram och nya 

driftsformer för olika delverksamheter 
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2. Anpassning av landstingets verksamheter för extern konkurrens: 
– renodla beställarfunktionen så att den på ett affärsmässigt och 

konkurrensneutralt sätt kan upphandla tjänster från interna och externa utförare 
– organisera de producerade delarna så att de ekonomiskt och funktionellt kan 

avskiljas som ett led i förberedelserna för alternativa driftsformer 

3. Satsning för att få en bättre fungerande marknad med flera aktörer: 
– konkurrens kräver alternativ – personal, externa entreprenörer etc."  

– Den modell som den borgerliga majoriteten utvecklade under perioden 1991 
till 1994 var framgångsrik i många avseenden, men behöver naturligtvis utvecklas 
en hel del. Avslutningsvis, medborgare, opposition och journalister går vi över till 
att presentera de huvudsakliga utvecklingslinjer som den borgerliga majoriteten 
kommer att driva under den här mandatperioden:

”Stockholms läns landsting skall prioritera sjukvården som den absoluta 
huvuduppgiften. Det är sjukvårdens behov som skall täckas i första hand. 
Valfriheten utvecklas och mångfalden stimuleras. Att bedriva näringsverksamhet i 
offentlig regi är att spekulera i skattepengar. Landstinget skall inte driva några bolag 
där det råder fungerande konkurrens mellan privata näringsidkare. Landstingets 
politiska och administrativa organisation måste förnyas enligt framtidens 
förutsättningar och behov. Den politiska och den byråkratiska överbyggnaden skall 
minska. Moderaterna, kristdemokraterna och Folkpartiet liberalerna eftersträvar en 
aktiv dialog med den politiska oppositionen, statsmakterna, övriga landsting och 
regionala organ, näringslivet och länets olika organisationer. Genom en öppen attityd 
och goda relationer ser vi positivt på framtiden med fokus på vården.” (Med Fokus 
på Vården, s 9)

– Jag ser nu på klockan att tiden börjar rinna mot sitt slut, men innan vi avslutar 
presskonferensen lägger vi på en sista bild med lite citat om konkurrens som 
återfinns i konkurrensprogrammet. 

OH-bild 3. (Konkurrensprogrammet, avsnitt 5) 
"Statens uppgift är inte att göra sådant som enskilda individer redan gör och göra 

det en smula bättre eller sämre, utan att göra de saker som för närvarande inte görs 
alls." (John Maynard Keynes, The end of Laissez-Faire, London, 1926)

“Av jätteexperimentet i Östtyskland finns också många lärdomar att dra för 
Sverige. För det första kan vi konstatera att det är omöjligt att på administrativ väg 
tillfredsställa konsumenternas önskemål.” (Per Åkerström i Nya Norrland (s), 
1990)
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"En svag produktivitetsutveckling i offentlig sektor förklaras mer av bristande 
konkurrens än av det offentliga huvudmannaskapet. Ett flertal exempel, från Sverige 
och andra länder, visar att produktiviteten kan höjas påtagligt om konkurrens införs 
i sådan verksamhet som tidigare legat under offentligt monopol. (...) Svaga drivkrafter 
och vagt omvandlingstryck i offentlig sektor har ofta medfört betydande produktivitets- 
och effektivitetsproblem. För det mesta är konkurrensen mycket svag, och kundernas 
samt de anställdas valfrihet liten. Varken styrsystem, personalpolitik eller 
lönesättning har utformats med hänsyn till produktivitetsmål. (...) Under alla 
omständigheter är det väsentligt att öka produktiviteten i den offentliga verksamheten. 
För det första för att öka kvaliteten i den service den ger medborgarna, och för det 
andra och för att undvika fortsatta skattehöjningar." 
(Produktivitetsdelegationens betänkande i SOU 1991:82) 

"Fri och väl fungerande konkurrens där konsumenterna har möjlighet att välja 
mellan olika varor och tjänster är en viktig del av den ekonomiska politiken. Genom 
att utbudet styrs av hushållens önskemål och preferenser uppnås en 
samhällsekonomisk effektivitet." (Konkurrens för välfärd, huvudbetänkandet 
av konkurrenskommittén i SOU 1991:59) 

”Den offentliga sektorn måste utsättas för mer marknadsliknande förutsättningar 
(...) Medborgarnas möjlighet att välja mellan olika alternativ skall öka. En ökad 
valfrihet gör att medborgarnas individuella önskemål kan tillgodoses i ökad 
utsträckning. Beslutsfattarna får också signaler om vilka verksamheter som fungerar 
bra och vilka som fungerar mindre bra. Alternativa verksamhetsformer som 
entreprenader och kooperativ ger ökade förutsättningar för en reell valfrihet.” 
(Utveckling av den offentliga sektorn, bilaga 2 till budgetpropositionen 
(s) 1991) 

"Kombinationen av hög skattefinansiering och därigenom lågt direkt 
kostnadsmotstånd, ökad efterfrågan och en tidvis ogynnsam produktivitetsutveckling
skapar ett permanent finansieringsproblem. Det framstår därför som och allt mer 
nödvändigt att produktiviteten och effektiviteten i sjukvården förbättras. Ett medel att 
åstadkomma detta är att öka konkurrensen i den offentligt tillhandahållna 
sjukvården." (Statens Pris och Konkurrensverk, Konkurrensförhållanden 
inom sjukvården – vårdcentraler, 1992) 

"När regeringar ger sig in på att tillhandahålla till och med de mest grundläggande 
sociala tjänsterna åt alla, bokstavligt talat gratis, gäckas deras goda avsikter av de 
medföljande negativa effekter på tjänsternas kvalitet som åstadkommas av 
utbudsmonopol eller av det kroniska underskott som uppstår när priserna på 
arbetsincitamenten avskaffas genom den därmed följande skattebördan, och att av 
konsumenternas frihet inskränks genom att valmöjligheterna undanröjs." (Lord
Harris of High Cross)
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Budgetsammanträde i Landstingsfullmäktige1

Plats: Landstingshuset 
Tid: 24 november, 1998 
Huvudaktörer: Representanter i fullmäktige från majoritet och opposition 
Textunderlag: Stockholms läns landsting, protokoll jämte yttranden. Budget för 

Stockholms läns landsting för 1999 samt flerårsberäkningar 2000–2001 – Med 
fokus på vården (förslag 108). 

Anförande nr 1. Finanslandstingsråd (m): Fru ordförande, landstingsledamöter! (...) 
Sedan förra budgetfullmäktige har vi haft ett val. Väljarna har fått säga sitt om de 
olika alternativen. Och väljarna har gett de tre borgerliga partierna ett mycket klart 
och tydligt budskap. 

Väljarna vill att landstinget skall prioritera sjukvården. 
Väljarna vill att vårdgarantin återinförs. 
Väljarna vill ha mer pengar över själva i plånboken. 

Det är med stolthet och glädje jag kan konstatera att moderaterna, 
kristdemokraterna, folkpartiet kan presentera ett budgetförslag som tillgodoser de 
här önskemålen. Sjukvården är och förblir landstingets huvuduppgift. Det 
borgerliga budgetförslaget innebär en kraftig prioritering av sjukvården. Jämfört 
med innevarande år tillförs sjukvården ytterligare 713 miljoner kronor. 
Vårdgarantin skall införas igen. Inte bara till namnet, utan också med större 
innehåll än tidigare. Vårdköer är oacceptabelt, tycker vi. Dagens vårdköer är 
politiskt skapade. Det är frukten av en socialistisk planekonomi som fortfarande 
har dröjt sig kvar. Vårdköerna fanns inte när vänstermajoriteten tog över. Det 
skulle överhuvudtaget inte ha funnits om inte vänstern tagit över. Ca 20 000 
stockholmare står fortfarande och väntar och lider i vårdköer. Det är ett facit av 
vänsterstyret. Från den femårige Andreas, som tvingas vänta 15 månader på en 
bråckoperation, till den 93-åriga Ellen, som får vänta ett år på en synundersökning. 
Det vore intressant om ni som har haft majoriteten kunde förklara nu i efterhand, 
lite lugnare, varför ni avvecklade vårdgarantin, som ni nu säger er vilja införa igen. 
Vad var egentligen motiven bakom avskaffad vårdgaranti, med växande köer och 
nedlagda sjukhus? En viss logik, som jag hade förstått, hade varit om ni hade sparat 
en massa pengar. Då hade vi bara kritiserat er för felaktiga prioriteringar. Men det 
inte ens det lyckades ni med. Ni efterlämnar en ekonomi i fritt fall. Årets 
underskott beräknas bli hela 1,3 miljarder kronor. 

Även sjukvårdens organisation skall förändras under den här mandatperioden. 
Sjukhusen skall ges mer fristående och självständiga roller, med S:t Görans sjukhus 
som bra förebild. Sjukvården skall äntligen indelas i en utförar- och

                                          
1 Texter som visualiserar diskussioner i Landstingsfullmäktige är citerad. Texten är dock inte indragen och 

kursiverad som citerad text är i andra delar av texten. 
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beställarorganisation. [x], som är ordförande för landets sjuksköterskor, skrev förra 
året i DN om sjukvården:

"Det är inte genom att personalen springer snabbare i korridorerna eller att man 
drar ned på angelägna vårdkvaliteter som de betydelsefulla vinsterna kan göras. Det 
behövs i stället styrmekanismer där mycket av bestämmande, initiativkraft och ansvar 
kommer från verksamheterna själva." 

Under den förra borgerliga majoriteten i landstinget genomfördes sådana 
styrmekanismer i och med förändringen och bolagiseringen av S:t Görans sjukhus. 
Nu fortsätter vi på den här framgångsrika vägen. Mångfalden måste utvecklas. Fler 
alternativ måste komma till. "När beställaren också är producent skyms sikten", som 
Vårdförbundets ordförande också skrev i DN. (...) Majoritetens budgetförslag 
innebär också en 40 öres skattesänkning. Denna skattesänkning kan tyckas vara 
liten. Men för en familj med normal inkomst i Stockolms stad betyder den dock ett 
par tusenlappar mer om året. Skattesänkningen är ett steg i rätt riktning. Låt mig 
citera TCO-chefens [x] DN-artikel för några månader sedan: 

"Det går inte att förneka att den höga skatten på arbete slagit ut arbetstillfällen 
och förhindra tillkomsten av nya jobb, med andra ord bidragit till att skapa 
arbetslöshet."

Höga skatter leder nämligen till stigande arbetslöshet. Sänkta skatter skapar 
arbetstillfällen och tryggar välfärden. Skatterna måste även kunna sänkas för att 
medborgarna ska kunna garanteras en god sjukvård i framtiden. Landstings- och 
kommunalskatten är de skatter som hårdast slår mot låg- och medelinkomsttagarna. 
Sverige har den högsta samlade skatten på arbete av samtliga EU-länder. Snittet är 
42 procent. Sveriges nivå är 56 procent. Vi måste även här gå i takt med övriga 
Europa. (...) Vi har nu alla mött väljarna i valrörelsen. Valets utgång i Stockholms 
län var ganska logiskt. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet skulle 
tala om för väljarna varför endast 57 procent av landstingets resurser skulle 
användas till sjukvård. De skulle förklara varför vårdköerna ökar samtidigt som de 
satsar mer pengar på kringverksamheter. Det blev en omöjlig uppgift. Vi talade om 
att vi skall återinföra vårdgarantin och ta bort köerna. Vi har dessutom visat tidigare 
att det är möjligt. Vi talade om att det skall dra vårt strå till stacken vad gäller att 
sänka världens högsta skattetryck, vilket vi nu har fått förtroendet för. (...) 

Anförande nr 2. Avgående Finanslandstingsråd (s): Fru ordförande, 
fullmäktigeledamöter! (...) Den första budget som landstingets nya majoritet nu 
lägger fram är ett stort steg bort från det jag kallar rättvisa. Genom att sänka skatten 
prioriterar vi friska och inkomsttagare, för att i nästa andetag delvis kompensera 
detta med höjda avgifter för barnfamiljer, gamla och sjuka. Det är enligt mitt sätt att 
se ingenting annat än omvänd fördelningspolitik. Det är inte särskilt svårt att se 
vilka som kommer att vara förlorarna: Ensamföräldrarna, fattigpensionärerna och

302



de arbetslösa. (...) Den här orättfärdiga politiken kan exemplifieras med att man nu 
på nytt tar ut avgifter för besök hos distriktssköterskan. Inser ni inte att det innebär 
att många pensionärer och kroniskt sjuka kommer att avstå från vård? Inser ni inte 
att flera längre fram kommer att behöva mer kvalificerad vård när man inte 
förebygger i god tid? Jag tycker sådant här är tanklöst. Dessutom är det förfärligt 
orättvist. Så vitt jag förstår är det exempel som jag har tagit upp egentligen bara 
början på någonting som skall bli större. Intäkterna från avgifter skall enligt 
budgeten ökas allteftersom. Det handlar inte om några små ökningar. Det handlar 
om än kanske 20-procentig uppskrivning av avgifterna på ett par år. (...) 

Så till det som är det allvarligaste av allt. Vi står inför en av de största 
utmaningarna någonsin. Vi skall införa en allmän vårdgaranti. I det läget väljer ni att 
kraftigt underbalansera budgeten. Anledningen till det är att ni av ideologiska, inte 
ekonomiska skäl vill sänka skatten. Och som om det inte var nog skall ni genom 
konkurrensutsättning redan nästa år tjäna ofattbara 500 miljoner kronor utan att i 
budgetmaterialet redovisa minsta kalkyl, underlag eller precisering för hur detta 
skall åstadkommas. Ingen hänsyn tas heller till det förväntade utfallet i 1998 års 
budget. Jag måste som avgående finanslandstingsråd i det här läget utfärda en 
mycket allvarlig och kraftfull varning för en sådan ansvarslös ekonomisk politik. 
Förstår ni inte att ni äventyrar vården och sätter en oerhörd press på vår personal i 
ett läge där vi behöver deras stöd mer än någonsin. (...) 

Anförande nr 7. Finanslandstingsråd (m): (...) Det är bra att [avgående 
finanslandstingsrådet (s)] är så tydlig i sin argumentation. Socialdemokraterna vill ha 
hög skatt, ni vill ha planekonomi, ni vill ha centralstyrning, och ni vill ha köer. De 
borgerliga partierna vill ha mångfald och konkurrens, decentralisering och låg skatt. 
Som du själv mycket riktigt sade är det där de stora ideologiska skillnaderna finns. 
Det är bra att ni är så tydliga på den punkten, så att vi vet exakt var vi har varandra. 
(...) [avgående finanslandstingsrådet (s)] tog upp underbudgeteringen. Han sade att 
det var en kraftig eller katastrofal underbudgetering. Du själv hade en 
underbudgetering på 615 miljoner för innevarande år. Prognosen pekar på att 
underskottet blir 1,3 miljarder. I det sammanhanget är vår lilla underbudgetering på 
300 miljoner det allra första året närmast felräkningspengar. 

Anförande nr 3. Representant (v): Fru ordförande! Det intressanta med den 
borgerliga budgeten är egentligen inte det som står i den, utan det som saknas. Och 
det är sannerligen mycket som saknas. Sällan har ett så innehållslöst dokument lagts 
på landstingets bord som i dag. (...) Borta är alla tankar på att landstinget skulle ha 
till uppgift att främja värden som jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Dessa ord är 
sannolikt lika främmande för borgerligt tänkande som orden folkhälsa, folkstyre 
och gemensamt ansvar för framtiden. Begrunda gärna de orden, för de kommer att 
lysa med sin frånvaro i landstingets officiella handlingar de närmsta åren. Däremot 
kommer ni till leda att få höra uttryck som konkurrens, entreprenör, bolagisering, 
produktion, kunder, efterfrågan, osv. 
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Den borgerliga budgeten är ett bedrövligt aktstycke. Den är hopplöst 
underbalanserad. De borgerliga verkar arbeta med den fasta förutsättningen att 
försätta Stockholms läns landsting i ett konkursmässigt tillstånd och realisera de 
fasta tillgångar som länets invånare under årtionden bidragit till att bygga upp. Den 
långsiktiga strategin verkar vara: Ju mindre offentlig vård, ju mindre förebyggande 
verksamhet, desto större blir utrymmet och vinstmarginalerna för de privata 
intressen som skall ta över så stora delar av sjukvården som möjligt. Den borgerliga 
budgeten vimlar av löften utan täckning och besparingsförslag där cynismen bara 
kan tävla med den bristande realismen. De borgerliga låtsas vara generösa mot 
vården. Man lyckas inbilla människor att vården skall få 713 nya miljoner. I själva 
verket budgeterar man lika mycket till sjukvården som den tidigare majoriteten. 
Men man finansierar detta genom att lägga ett besparingsbeting på 500 miljoner 
kronor. Med den typen av inkomster är det sannerligen lätt att vara generös på 
utgiftssidan. Det är också möjligt för de borgerliga att ställa ut en check på 200 
miljoner kronor till psykiatri och primärvård utan att i verkligheten budgetera en 
extra krona för de verksamheterna. 

En annan stor inkomstkälla för de borgerliga partierna är konkurrensutsättning 
och privatisering. Det är ingen hejd på vad man hoppas på i detta sammanhang. I 
somras trodde t.ex. folkpartiet på att det gick att tjäna ungefär 50 miljoner kronor 
för landstingets del på konkurrensutsättning. Nu har man tiodubblat den här siffran 
på några månader och är uppe i 500 miljoner kronor. Dessutom hävdar man att 
summan som landstinget skall tjäna på detta om två år är 1 miljard kronor. Får vi 
fortsätta tillräckligt många år med borgerligt styre kanske landstinget t.o.m. skulle 
kunna gå med vinst. Privatiseringen skall inte bara tillföra vården pengar. Den skall 
också lösa personalens problem. Den som har en dålig arbetsmiljö i landstinget 
skall bli fri att få en bättre miljö utanför vår verksamhet. Man betonar särskilt 
vikten av att många landstingsanställda kvinnor får denna utomordentliga frihet att 
mista sin landstingstjänst. 

De psykiskt sjukas problem skall lösas genom att man tar in fler privata 
vårdgivare. För sjukhusen skall bli fria, med vilket man menar att de skall befrias 
från alla former av demokratiskt inflytande och styrning. Man tänker börja med att 
sälja S:t Görans sjukhus, vilket förefaller obegripligt. Vill man tjäna pengar skall 
man väl inte börja med att sälja landstingets förmodligen bäst skötta och mest 
effektivt drivna sjukhus. Vore det konsekvens i den borgerliga galenskapen skulle 
man kunna börja med Karolinska sjukhuset eller varför inte Danderyds sjukhus. Nu 
finns det ingen konsekvens i den borgerliga politiken, bara ideologisk förblindelse. 
Målet med den borgerliga politiken är inte att förbättra landstingets finanser. Målet 
är att främja de krafter i samhället som vill att vården skall underordnas marknaden 
snarare än folkviljan. Ur borgerlig synpunkt är målen för vården inte att främja 
hälsa och en god omvårdnad, utan att skapa gynnsamma villkor för så mycket 
vinstgivande vårdproduktion som möjligt. De borgerliga har med stor 
målmedvetenhet gått till verket med att rasera stora delar av den vård och omsorg
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som har byggts upp i offentlig regi i vår region. De kan vara övertygade om att den 
politiken kommer att mötas av ett starkt motstånd, inte bara från vänstern utan i 
själva verket från en mycket bred folklig opinion, där åtskilliga har anledning att 
ångra att de har förletts av talet att det går att bygga ut vården samtidigt som man 
berövar den dess inkomster. (...) 

Anförande nr 7. Finanslandstingsråd (m): (v) är ännu tydligare. Han är en 
gammelkommunist – det vet vi. Det var kalla kårar från det gamla Moskva som 
svepte över landstingssalen för 20 minuter sedan. Det är bra att du också är tydlig. 
Du är ingen modern vänsterpartist som vill sänka skatten, utan du är en 
gammelkommunist som vill ha kvar planekonomin. Det är bra att vi vet det, så att 
vi kan rätta oss efter det.

Anförande nr 14. Finanslandstingsråd (m): (...) På tal om språkbruk: Vilken 
förfärlig och katastrofal konkurrensutsättning, vilken orättvisa och förfärlig 
händelse det skulle vara! Jag vill då bara lugnt påpeka för fullmäktigeledamöterna 
att om man konkurrensutsätter det här landstinget med 3 procent innebär det 
ungefär 500 miljoner. Alla de upphandlingar som vi har gjort av trafik och sjukvård 
och på alla andra ställen har gett mycket mer än 3 procent. De har gett 15-20 
procent. 3 procent är inte något som har med katastrof att göra, utan det är en 
ganska realistiskt siffra för vad vi kan tjäna på konkurrensupphandling, när det blir 
fler alternativ och större mångfald. Vi har nu ett erbjudande från sjuksköterskornas 
fackliga organisation. De vill ta upp en dialog med oss politiker. Det är inte vi som 
har gått till dem, utan det är de som kommit till oss. De vill förbättra verksamheten 
i Stockholms läns landsting, bl.a. genom att starta en hel del egna små företag. (...) 

 Anförande nr 9. Avgående Finanslandstingsråd (s): Ordförande! Jag tror det är 
välgörande för debatten om vi tonar ner språket en aning. Jag tror att de flesta 
medborgare förstår att om man skall kunna erbjuda en god sjukvård måste man 
också ha en ekonomi i balans. Jag tycker att den politik som [finanslandstingsrådet 
(m)] förde fram till valdagen hängde ihop. Du ville ha en skattesänkning, men du 
hade också ett väsentligt mindre tillskott till sjukvården. Skattesänkningen blir nu 
visserligen något lägre, men i gengäld räknar du upp sjukvårdens kostnader nästan 
till den nivå som vi har i vårt budgetförslag. Det är inte nog med det, utan du 
räknar upp de flesta andra kostnader också, dvs. bedriver en socialdemokratisk 
utgiftspolitik och kombinerar den med en moderat skattepolitik med 
skattesänkningar.

Under en hel mandatperiod har vi kämpat med resultatet av en sådan politik, 
nämligen de stora underskotten. Därför måste min fråga till dig vara: Hur tror du 
att ni kan trygga människors vård genom att använda landstingets pengar avsatta till 
personalens pensioner för att klara av vårdutbudet? Jag tror att medborgarna inser 
att en sådan politik leder till en katastrofal situation. Du säger att det ska bli lugn
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och ro för personalen. Samtidigt ger du denna personal ett besparingsbeting på 500 
miljoner. Hur går det egentligen ihop? 

Anförande nr 10. Landstingsråd (kd): Fru ordförande! Jag vill ta fasta på 
önskemålet om en konstruktiv debatt, som [avgående finanslandstingsråd (s)] hade i 
sitt första inlägg. Du sade att vi inte tar någon hänsyn till utfallet 1998. Jo, det finns 
inget val i det avseendet. Den hänsynen måste vi ta. Det gäller i synnerhet hänsyn 
till den situation som råder på vårdområdet. Ett löfte inför bokslutsdebatten så 
småningom kan vara att vi inte har några avsikter att krydda det bokslut som finns i 
prognoserna med ytterligare underskott, vilket skedde för fyra år sedan. Det bidrog 
inte till att förnya och utveckla landstinget utan möjligen till mytbildningen. Det är 
illa nog som det är. 

Det underskott som vi får för årets verksamhet kommer naturligtvis att finnas 
redovisat tydligt och klart. Men när det gäller vårdens innehåll måste vi ta fasta på 
utfallet även där. Att vårdköerna har växt och att det är bekymmer på många håll i 
vården är ett faktum. Du ifrågasatte huruvida det skulle bli en vårdgaranti som 
gällde alla. Jag tycker det är utomordentligt tydligt uttryckt i budgetdokumentet. Vi 
väljer en typ av prioriteringar i vården som inte ligger särskilt långt i från det förslag 
som ni själva har presterat. (...) 

Anförande nr 12. Representant (mp nr 1): Ordförande! Jag tror inte heller på att 
konkurrensutsättning skulle kunna ge 500 miljoner ytterligare till sjukvården. Vi har 
haft en omgång konkurrensutsättning under den förra borgerliga perioden. Den 
gav inte alls så mycket. Har man gjort konkurrensutsättning en gång får man 
dessutom inte lika stora vinster nästa gång. 

Anförande nr 15. Landstingsråd (kd): Fru ordförande! [mp nr 1] tror inte på 
konkurrensutsättning. Det gör egentligen ingenting att du inte gör det. Vi har 
nämligen bevis. [finanslandstingsrådet (m)], jag och [landstingsrådet fp] har ett brev 
från dem som [finanslandstingsrådet (m)] nyss apostroferade, och de erbjuder oss 
möjligheter att konkurrensutsätta stora delar av verksamheten. Din egen majoritet 
har jag i vissa avseenden stor högaktning för. Det gäller bl.a. försäljningen av 
Textilia i Rimbo. Den innebär att sjukvården på fem år tjänar 60 miljoner, på grund 
av ökad konkurrensutsättning. Den nye ägaren till tvätten kommer att kunna 
utnyttja en större del av den koncession som finns för att tvätta, vilket ger nya 
arbetstillfällen i Rimbo, och det hade varit i lag förbjudet om vi hade drivit tvätten 
själva – vi kan ju bara tvätta åt oss själva. Det är bara ett litet exempel. 60 miljoner 
på fem år är ingen dålig effekt av konkurrensutsättning. 

Man påstår att det fattas 2,5 miljarder efter den förra borgerliga perioden. Skall vi 
inte sluta med den mytbildningen? Efter 1994 års verksamhet hade landstinget ett 
underskott som i stor utsträckning liknar det som skall presenteras här om någon 
månad. Det var i storleksordningen 700-800 miljoner. Sedan beslutade den
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tillträdande majoriteten, med socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister, 
att avsätta två års pensioner. Det gjorde att det blev 2,5 miljarder i underskott. Har 
jag fel på den punkten så rätta mig – och rätta allt annat. Men ni har bidragit till en 
stark och svår mytbildning. Ni hade själva inte budgeterat en krona till den 
avsättningen i era oppositionsbudgetar. 

Anförande nr 17. Representant (mp nr 1): [Landstingsråd kd]! Beträffande 
konkurrensutsättning och långsiktighet: Man kan sälja textilier bara en gång – sedan 
har man gjort det. Då har man inte någon valmöjlighet kvar som ägare. (...) 
Konkurrensutsättning är inte bara något bra, utan den måste hanteras på ett reglerat 
sätt. Vi har upphandlingsregler osv. Att konkurrensutsätta inom sjukvården och ta 
risken att kompetent personal slås ut och aldrig mer kommer tillbaka till sjukvården 
är en alltför stor risk på lång sikt, som vi ser det. Det gäller inte bara dessa 550 
miljoner, som egentligen är en brist i sjukvården som konkurrensutsättningen 
skapar. Ni ökar också avkastningskravet på sjukhusstyrelsen med 350 miljoner. Vad 
är detta om inte att ta bort 350 miljoner från sjukvården? Förhållandena är inte så 
enkla. Ni säger att ni lägger 1 miljard på sjukvården. Men bit efter bit kan vi se att 
ni också minskar resurserna till sjukvården. 

Anförande nr 21. Landstingsråd (kd): (...) [mp nr 1] hade svårt att se sambandet 
mellan konkurrensutsättning och långsiktighet. Jag har inte det. Hon sade att det 
snart inte är några valmöjligheter kvar. Det är precis tvärtom: Valmöjligheterna 
ökar med ökad konkurrensutsättning – för alla inblandade, framför allt för dem 
som skall ha vården. Du sade också: Vi kan inte riskera att kompetensen tar slut 
genom konkurrensutsättning. Det är precis tvärtom. Jag sade att jag hade ett brev. 
Vi har faktiskt flera brev. Detta är flera som hör av sig och som just vill att vi skall 
agera för mer konkurrensutsättning, just för att utveckla yrkesinnehåll, kompetens, 
lönebildning, jämställdhet osv. Det är många kvinnor som hör av sig och vill starta 
egna vårdföretag. Vi ser med stor tillförsikt fram emot att få hantera det. 
Konkurrensutsättning innebär besparingar, sade [avgående finanslandstingsrådet 
(s)]. Det måste väl ändå finnas rätt många exempel på precis motsatsen – utveckling 
och allt annat positivt som kan hänga ihop med konkurrensutsättning, inte minst på 
ett område där du har haft ansvaret genom åren – jag tänker på kollektivtrafiken.

Anförande nr 23. Representant (mp nr 1): Jag är inte emot konkurrensutsättning i 
sig. Jag är emot att man skall ta hem 500 miljoner inom sjukvården genom 
konkurrensutsättning. Jag har mycket svårt att tro att den volymen finns. Att lägga 
upp nya bolag och nya företag förutsätter att det finns en efterfrågan på de tjänster 
som man skall tillgodose i de nya, konkurrensutsätta bolagen. Men inom offentlig 
verksamhet är det inte efterfrågan utan behoven som är det viktiga. Vad är det då vi 
kommer att gynna om vi tillser att efterfrågan tillgodoses men inte i det speciella 
fallet det behov som faktiskt finns? Det är här jag tror att det finns en diskrepans i 
tänkesättet beträffande konkurrensutsättningen.
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Anförande nr 34. Landstingsråd (fp): Ordförande! Jag skall försöka besvara några 
frågor som har ställts och beröra några andra saker som har tagits upp. Först 
miljöpartiet: Redan i ett inlägg av [mp nr 1] talades det om avkastningskrav på 
sjukhusen (...). Uppenbarligen är detta så att miljöpartiets företrädare inte klarar att 
läsa budgeten. Man kan inte hålla reda på plus och minus i budgeten. Det som [mp 
nr 1] (...) kallar avkastningskrav och tror är 350 miljoner som skall tas ifrån 
sjukhusen är i själva verket ett med motsvarande belopp höjt anslag till sjukhusen. 
Det som står på raden för sjukhusstyrelsen är inte ett avkastningskrav, alltså pengar 
som tas från sjukhusen, utan tvärtom pengar som ges till sjukhusen. Man kan ha 
synpunkter på om det är ett lämpligt sätt att budgetera sjukvårdsutgifter att ha den 
typen av anslag, och det har vi också i hög grad. Mitt parti har under många år 
kämpat för att sjukhusstyrelsen skall avskaffas. Pengar skall ges genom beställaren. 
Men nu har vi den här budgettekniken med en sjukhusstyrelse som skall finnas året 
ut. Det som står där är alltså att den borgerliga majoriteten anslår 910 miljoner 
kronor direkt till akutsjukhusen, som så småningom förmodligen kommer att 
hanteras av beställarna. Det är 350 miljoner mera än vad miljöpartiet har orkat med 
– inte mindre utan mera. 

Anförande nr 18. Avgående Finanslandstingsråd (s): Ordförande, fullmäktige! Jag 
försöker att få till stånd en vettig diskussion om den nya majoritetens ekonomiska 
politik. Obestridligt är att budgeten är underfinansierad. Det är den därför att man 
sänker skatten. En del av det tar man tillbaka genom höjda avgifter. Det är 
naturligtvis ekonomiskt möjligt. Men det är orättvist, och slår mot de svaga 
grupperna. Ett annat sätt att försöka finansiera budgeten är att konkurrensutsätta 
verksamheterna ytterligare. Vi har ju redan konkurrensutsatt verksamheterna, så det 
handlar om att göra det ytterligare och på så sätt skapa 500 miljoner. Det är en 
direkt besparing ute i verksamheterna. Trots de åtgärderna tvingas man låna av 
pensionskassan för landstingets anställda, det kapital som är avsatt till pensionerna, 
för att balansera budgeten. Det är ingen trovärdig ekonomiskt alternativ för att 
klara vården i framtiden i Stockholms läns landsting. Låt mig sedan ta upp 
pensionsavsättningarna och resultatet av 1994 års budget, 2,6 miljarder i 
underskott. Det är verkligen ett rekord för Stockholms läns landsting. Det är en 
sten som ni aldrig kommer att runda. Det kan diskuteras om 500 miljoner skulle ha 
förts på något annat år. Men kvar står 2,1 miljarder. Det skall jämföras med det 
underskott på 600 miljoner utöver budget som vi presterar. 

Anförande nr 20. Landstingsråd (fp): Flera oppositionsföreträdare har ondgjort sig 
över konkurrens i landstingets verksamhet, trots att de själva i majoritetsställning 
har ägnat sig åt det i betydande omfattning, vilket jag gärna vill ge dem ett 
erkännande för. Egentligen betyder konkurrens ingenting annat än att det skall 
finnas flera alternativ i vården och trafikverksamheten, att patienterna och 
trafikanterna skall ha valfrihet, att skattepengarna skall användas på ett mer 
effektivt sätt. Det är ett arbete som har pågått under hela 90- talet. Det har 
måhända tonats ned något under de sista åren, men det har ändå pågått och gett
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många hundra miljoner, för att inte säga miljarder, i form av effektivare användning 
av skattepengarna i landstinget. Utan konkurrensarbete skulle det här landstinget 
inte ha klarat den ekonomiska kris som hela landet och den offentliga sektorn och 
sjukvården har haft under 90- talet. Att ondgöra sig över detta har man egentligen 
ingen täckning för. 

Anförande nr 22. Avgående Finanslandstingsråd (s): (...) Ingen har hittills 
kommenterat omfördelningen från skattekollektivet, som får sänkta skatter, och de 
gamla och sjuka, som får högre avgifter, och sagt att det är ett felaktigt grepp, utan 
man tycker tydligen att det är ett riktigt grepp. Vi tycker att det är fel. Men det 
balanserar delar av majoritetens budget. Det är inte konkurrensutsättningen som 
sådan som jag kritiserar, utan jag kritiserar beloppet 500 miljoner – utan minsta 
kalkyl, minsta underlag eller minsta precisering. Jag tror inte på sådant. Det är luft! 
Det skapar ett större underskott i budgeten än det ni redan budgeterar, och det 
hade varit möjligt att undvika detta om ni hade behållit skattenivån.

Anförande nr 34. Landstingsråd (fp): (...) Också [avgående finanslandstingsrådet 
(s)] har ställt några frågor som jag måste ta upp. Han hade en lång utläggning bl.a. 
om vad folkpartiet har råd med. Låt mig bara påpeka att vi under de fyra åren i 
opposition har sagt att de nedskärningar som majoriteten då gjort är orealistiska 
och inte kommer att kunna genomföras. Om de genomförs leder de till att 
patienterna inte skulle få vård. Vad har då resultatet varit? Jo, att era budgetar aldrig 
har stämt. Boksluten har ju stämt relativt bra med min folkpartistiska 
oppositionsbudget under alla fyra åren. De har legat många hundra miljoner bort 
från de beslut som ni har fattat om budgetens inriktning. Detta ger också lite av 
perspektiv på de överord som har uttalats om att den gamla oppositionen bedrivit 
överbudspolitik osv. Det visar sig att våra realistiska bedömningar faktiskt stämde 
väldigt bra. Det var ni som inte klarade av att ha en realistisk föreställning om 
sjukvårdens innehåll. 
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Appendix 2. Aktiebolagets förtjänster 

Aktiebolagets förtjänster 
Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2000-05-08 
Huvudaktörer: Landstingsråd (kd) och Tommy Jensen 

(Tommy) Vad har uppnåtts med bolagiseringen av S:t Göran?

Utan att rangordna detta på något sätt, tror jag just att tydligheten i den lokala 
styrelsens ansvar för både ekonomi och utveckling och innehåll av vad som faktiskt 
utförs i relation till dom beställningar landstinget lade, där har bolagsformen varit 
utomordentligt gagnelig. (...) Jag har intrycket av att man tog uppdraget från 
landstinget på mycket större allvar och man har också förstått att vi har ansvar för 
ekonomin fullt ut, vi skall inte med automatik tänka oss att om vi driver det här 
med underskott att vi får påfyllning från landstinget i form av ägartillskott. 
Personalen, har jag intryck av, fick en tydligare identifierad arbetsgivare och det är 
ett värde som är (...) oerhört stort men det går inte att mäta i pengar. (...) Dom hade 
funnit att den här formen var bättre, dels att man kunde lättare identifiera sig med 
sin arbetsplats, man upplevde att det var kortare beslutsvägar, man kom mycket 
närmare företagsledningen, eller sjukhusledningen. Det märkte vi också under förra 
året när försäljningsambitionerna skulle förverkligas, att vi hade ett väldigt bra stöd 
från de fackliga företrädarna i det arbetet. Så det är just den här identifikationen, det 
tydligare ansvaret, vad ska jag säga, rollförståelsen är väl det jag gärna tar fram som 
goda resultat av bolagiseringen. 

(Tommy) Du nämnde den ekonomiska styrmodellen för bolagiseringen, man känner mera 
ansvar.

Ja, ja allting blir väldigt mycket tydligare. 

(Tommy) Det är väl så, med bolagisering, att även om nu det här bolaget går back så måste 
man ju tillskjuta resurser och dom resurserna kan ju endast komma från skattepengar?

(...) Bolaget har ju klarat sig, dom [S:t Göran] har ju lyckats gå ut med överskott 
även om dom varit marginella. Dom har ju inte behövt ägartillskott från landstinget 
under dom där fem åren, ungefär. 

Aktivitet: telefonkonversation 
Tid: 2000-05-12 
Huvudaktörer: Landstingsråd (s nr 1) och Tommy Jensen 

(Tommy) Vad tror du att bolagiseringen betydde för S:t Göran? 
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Eftersom till exempel de fackliga organisationerna fick styrelserepresentation i 
bolagsstyrelsen, så [tror jag] att det ledde till att man upplevde en tydligare ledning. 
Bättre delaktighet och rakare rör mellan ansvariga och de som utför jobbet. Det var 
den främsta vinsten. Och detta måste ju naturligtvis alla politiska partier dra 
lärdomar av. Vilket vi också har gjort då, därför att vi menar ju att samma saker 
måste gå att uppnå också i andra typer av modeller.  

(Tommy) Hur ser du på bolagiseringen av Danderyd och Huddinge? 

Alltså vi hade ju i vårt program som vi tog förra våren, efter långa diskussioner 
och mycket funderande, bestämt oss för att vi kan väl tänka oss att pröva några 
ytterligare bolag i landstingets regi. I samma veva utarbetade vi också ett eget 
förslag till hur man skulle kunna bygga ett sjukhus, någonting som vi kallade för ett 
nätverkssjukhus. Där man skulle kunna ha en egen styrelse, där man skulle kunna 
släppa in privata aktörer för samverkan inne i sjukhuset, men där man skulle 
behålla förvaltningsledning. Så vi funderade mycket på olika (...) varianter. Och att 
givetvis behålla några förvaltningsdrivna sjukhus och på allvar gå in och se om det 
går att förändra den interna strukturen och uppnå något av det som man uppnått 
på S:t Göran med bolagiseringen. Vi förde också samtal med majoriteten om detta. 
Vår medverkan omöjliggjordes i och med att vi upptäckte att i avtalet1 med S:t 
Göran, det var så skrivet att det förutsätter att alla bolagiserade enheter som 
bedriver sjukhusvård, i samma verksamhetsfält som S:t Göran, skall 
konkurrensutsättas [och] vara färdigt och konkurrensupphandlat 2003.

Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2001-05-18 
Huvudaktörer: Gruppledare (v) och Tommy Jensen 

(Tommy) Men vad har man uppnått med bolagiseringen då? Uppnått är varken positivt eller 
negativt laddat här? 

Det är ju jättesvårt att säga. För det är ju ändå förhållandevis kort tid så att säga. 
Det här är ju någonting framförallt som har hänt under de senaste åren.

(Tommy) Fast S:t Göran har man ju sedan 94 och framåt till 99? 

S:t Göran är ett bra sjukhus. Det var det innan det privatiserades också. Men, det 
säger vi, att det har blivit privatiserat är inte det som har gjort att det har blivit bra. 
Det var bra redan tidigare när det var bolag. Så att man kan inte göra direkt den 
kopplingen, privatisering, att det har lett till någon slags förbättring. Jag tror att man 
har haft en väldigt bra ledning på S:t Göran. Alltså duktiga chefer helt enkelt. Det 
är naturligtvis a och o oavsett om man är förvaltningsdriven, bolagiserad eller

                                          
1 Det är avtalet som upprättades mellan Capio och Stockholms läns landsting i samband med försäljningen. 
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privatiserad verksamhet. (...) Jag vet inte riktigt hur S:t Göran fungerade på 80 talet, 
det kan inte jag svara på, om det var dåligt, och början av 90 talet. Men jag vet att 
(...) från 94 var det ett väldigt bra sjukhus. Och [då] sade vi att det var förmodligen 
Stockholms bästa sjukhus. När det gäller de andra bolagiserade enheterna, vad man 
kan säga det är väl att Huddinge (...) ekonomiskt går ihop. Går inte med underskott 
längre, tror jag. Medan däremot Karolinska som är vårt stora problembarn i 
Stockholm, som ju då fortfarande är förvaltningsdrivet (...) går med jättelikt 
underskott. Då kanske man kan säga att; okej det visar att det bolagiserade fungerar 
bättre, för de är ju båda stora universitetssjukhus. (...) Då kan man å andra sidan 
titta på Södersjukhuset i Stockholm, som inte heller är bolagiserat, som också är ett 
av de sjukhusen som går med plus. Så det är liksom ingen enhetlig bild som man 
ännu kan se. Vad jag brukar säga är att det är alldeles för tidigt egentligen att säga 
effekterna. En del brukar säga att det ändå har lett till en effektivisering och ett 
förbättrat kostnadsmedvetande. Det kan man väl kanske säga då, att det här, vad 
kostar det man gör, att det har slagit igenom på ett helt annat sätt än vad som var 
tidigare. Då kan man säga, vad fanken var det inte så tidigare för? Jag menar det är 
en kritik då mot den landstingsdrivna verksamheten att man inte hade ett bättre 
ekonomiskt grepp på verksamheten och koll på hur pengarna användes. Det tror 
jag, det är väl vad folk säger; att okej folk är mer medvetna om kostnaderna (...) än 
vad man var tidigare.

(Tommy) Men vad säger ni om det? 

Det är mycket möjligt att det är så. Och det hänger också ihop med hela den här 
beställar- och utförarmodellen. Att man beställer, att man har en pott och inte att 
man skickar in en viss summa pengar i sjukvården och sedan när man har haft 
underskott så har dom bara gått tillbaka till landstinget och bett om mer. Man har 
haft klarare kostnadsramar (...). 

(Tommy) Det är positivt? 

Ja det är självklart positivt. 

(Tommy) För jag tänkte mig att när det är bolagiserat och ägaren fortfarande är landstinget, 
så borde väl det vara rätt trevligt, tycker många alltså? 

När det gäller Danderyds sjukhus i Stockholm, och Huddinge sjukhus, det är inte 
mer än något år eller så gammalt, så det är jättesvårt att dra några slutsatser av en 
sådan kort tid. Om det har blivit bättre. En del personal som man träffar tycker att 
det har blivit bättre. Annan personal tycker väl att det är väl ingen större skillnad. 
Och en del personal kanske till och med tycker att det har blivit sämre. Så att det är 
(...) väldigt oklara signaler. Man kan inte entydigt säga varken det ena eller det 
andra. de som säger att det har blivit bättre, de menar just att det här med 
beslutsordningen är mycket klarare. Och att man har lättare, enklare, tillgång till
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chefen, beslutsfattaren. Att det är mycket klarare vem det är som fattar beslut och 
hur beslutsordningen är. Och om det är så, så är det naturligtvis oerhört positivt. 
Och det är väl i så fall någonting som eventuellt de förvaltningsdrivna sjukhusen 
skulle kunna lära sig av. Att ha klarare strukturer, var fattas besluten och hur 
förmedlas besluten ned i organisationen för att dom ska verkställas.  

Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2000-09-20 
Huvudaktörer: VD Landstingshuset och Tommy Jensen 

(Tommy) (...) Det här med bolagiseringarna som sker nu, vad är målet med dom? 

Det är ju att få en bättre styrning, dels då få bort de köer som finns inom vården, 
men också få en bättre valuta för pengarna.  

(Tommy) Och hur blir det bättre valuta för pengarna? 

Ja dels har du aktiebolagslagen, ett regelverk som gör att man blir striktare än vad 
det är inom förvaltning. Och du kan ställa en VD till ansvar om inte han sköter 
jobbet, på ett annat sätt än vad du kan göra med en förvaltningschef. Dessutom, 
som det var tidigare då, så har vi haft någonting som heter produktionsstyrelsen, 
under vilka alla sjukhus, vårdcentraler, geriatrik, allt har legat. Och det säger sig 
självt att den styrelsen, som under sig har 6 sjukvårdsområden inte kan ägna samma 
uppmärksamhet åt Huddinge sjukhus som en styrelse som är utsedd för att enbart 
verka inom Huddinge sjukhus. Sedan har man ju i rekryteringsprocessen av 
styrelsen tittat på vad är det för kompetenser vi behöver, (...) man behöver en jurist, 
man behöver en med erfarenhet av stora organisationer och 
organisationsförändringar och så vidare. (...) Det innebär ju att de har en annan 
fokus på verksamheten än vad man har som politiker. Och den ställning man har 
tagit här då, i den här beställar- och utförarmodellen, är att politikerna tar 
befolkningsansvaret och beställer den vård som befolkningen behöver, medan 
producenten utför det på uppdrag utav politikerna. Och politikerna lägger sig inte i 
vad det står på höftledskulan som opereras in, vad det är för fabrikat på den, om 
jag är lite övertydlig, och förhoppningsvis så ska det här fungera bra. 

(Tommy) Vad är drivkraften i det här då? 

En drivkraft är att man har nu avtal mellan parter, tidigare om vi går tillbaka till 
före 94 så hade Hälso- och Sjukvårdsnämnden både beställare och produktion. De 
var alltså dom som sade vad som skulle göras och som dessutom utförde det. Och 
det är klart att det var ju lite svårt att skilja på rollerna då. Sedan så inrättade man 
produktionsnämnden, som numera heter produktionsstyrelsen då, och skilde 
produktion ifrån beställare, men att det här är ju ett första steg då i en utveckling 
för att få tydlighet och det fanns fortfarande inga avtal mellan dom. Men numera
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finns det (...) avtal om vad man ska producera, till vilket pris, kvalitet, Leon-
principen exempelvis, att lägsta möjliga nivå ska vården ske på. Det är ju då en 
drivkraft (...). Bolaget kan ju inte gömma sig i en större organisation på det sätt man 
kan när man är förvaltningar eftersom landstinget är en enda organisation. Så 
överskred man budget, ja då var landstinget tvunget att täcka den. Om man nu gör 
en förlust inom ett bolag då får man ta utav det egna kapitalet i första hand, och det 
syns väldigt tydligt när det är röda siffror och röda siffror är ingen bra signal i ett 
bolag.

(Tommy) Men om bolaget blir konkursmässigt då? 

Ja då har vi stora problem, (...) men innan du kommer så långt, i det här 
systemet, så ska ju för det första styrelsen agera (...). Det är ju styrelsens uppgift att 
se till att bolaget har en ändamålsenlig organisation och har en bra ledning. En av 
styrelsens viktigaste [uppgifter] är ju att utse och avsätta VD. Klarar man inte det 
måste ägarna agera och säga att det här bolaget går inte bra, styrelsen har ingen 
hand i det här, vi får byta ut styrelsen. (...) Och det som man håller på med nu det 
är ju att man jobbar intensivt med ekonomistyrningen. Inget utav de här sjukhusen 
har en ekonomistyrning som skulle accepteras i ett privat bolag.  

(Tommy) Vad är det som skiljer dem åt då? 

Jag kan inte (...) detaljerna, men vad jag menar det är att man har för det första 
ekonomin uppdelad på ett sådant sätt att du kan följa klara tydliga linjer. Idag kan 
du liksom inte se, vart uppstår kostnaden, eller vad är det som genererar intäkten. 
Med ett bra ekonomistyrningssystem så ska du ha snabba varningar. Och det här 
finns ju inte idag, den här ekonomistyrningen. (...) Och i ekonomistyrningen ingår 
ju tydliga regler och deviationsordningar, (...) sätta gränser, vem gör vad. Det är 
väldigt otydligt i förvaltningsorganisationen. I för sig du kan ju egentligen göra det 
här även i förvaltningsorganisationen men det görs ju inte. (...) Jag upplever lite 
grann att det här är mera psykologi än realitet, men jag tror på den här 
bolagiseringen, det tror jag. Att du ser, hur (...) du ska kunna få ordning på det. 

(Tommy) Men vi kan väl kanske anta att inget sjukhus kan tillåtas gå i konkurs eller? 

Det kan du utgå ifrån. 

(Tommy) Om man inte har ett problem med överflödig kapacitet? 

Njaa inte ens då. 

(Tommy) Ja men man har ju lagt ned sjukhus förut? 
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Ja man har lagt ned men man har inte låtit dem gå i konkurs. Det är ju en 
väsentlig skillnad. (...) För att jag tror, du vet Stockholms läns landsting har ju en 
rating på A+ [Standard & Poors utvärdering av Stockholms läns landsting] och då 
låter man inte en dotter gå i konkurs. (...) 

(Tommy) Vad är det som sätter igång dessa drivkrafter att alla ska försöka att bli bättre? 

Ja om man lyssnar på de människor som är berörda utav det här, väldigt många 
vill bli fria från det politiska inflytandet i den dagliga, sett inom citat, verksamheten. 
Man tycker politikerna hoppar in och gör uttalanden som är kontraproduktiva och 
med det system vi har, med majoritetsstyre, så ska närmare femti procent hela tiden 
tala om att det är åt helvete, det är inte bra. (...) Medan den andra delen då ska hela 
tiden måla det här i ljusare färger än vad det kanske är i verkligheten. (...) Det är 
klart att det är väldigt svårt att jobba i en sådan organisation. Det ger ju väldigt 
konstiga signaler. Men det här är ju väldigt mycket psykologi i det här. Jag pratade 
en gång med [x] och så sade han; jag begriper inte hur ni, ni som är VD i offentligt 
ägda bolag, hur ni kan styra dom, hur ni kan få personalen motiverade. Ni kan ju 
aldrig hota med röda siffror. Däri ligger en svårighet inom offentlig verksamhet. (...) 
En stark drivkraft är det här att få bestämma själv. (...) Man räknar med, och det 
kan man ju göra på goda grunder också, att om man gör väldigt bra resultat så får 
man behålla en del av det. Det får du inte i förvaltningsorganisationen. Och det här 
tror jag är oerhört viktigt. För landstinget har nu sagt att man ska ha ett 
avkastningskrav på 10 procent på eget kapital. 

(Tommy) Det motsvarar väl ungefär vad Bure [som sedermera bytte namn till Capio] har på 
S:t Göran? 

Ja ungefär, jag vet inte vart dom ligger och hur dom räknar. Men här har man då 
bestämt sig för 10 procent på eget kapital. Och det har man bestämt sig ifrån 
politiskt håll, och det är väl inte orimligt. Men det är ju första steget, det är ju 
avkastningskravet. Sedan, i nästa steg ska man dela ut det här eller inte till 
aktieägarna. Och landstingets primära mål är ju inte att få utdelning utan det är ju 
att stärka verksamheten. Så man kan ju tänka sig att man i den mån det finns behov 
(...) så kan man få behålla resultatet, eller del av resultatet. Och det är ju en väldig 
skillnad att jobba i en verksamhet som går uppåt, och som är bra på gång. Därför 
att då kan du satsa på utbildningen, du kan satsa på förbättringar i arbetsmiljö, både 
den fysiska och den psykiska miljön, du kan jobba med organisationsförändringar 
osv. på ett positivt sätt. Men har du taskig ekonomi, då får du hela tiden vara 
defensiv, du får dra ned, du får hålla emot, du kan inte införa bonuslön, eller 
prestationslön eller del i resultatet osv. (...) Men första förutsättningen för att kunna 
se skillnaden mellan att jobba i en organisation som går bra och en som går dåligt är 
ju att man har ekonomisystem som kan visa om det går bra eller dåligt. (...) 
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(Tommy) Vad finns det för hot mot den här utvecklingen? 

Ja ett hot är ju att politikerna inte till fullo accepterar modellen utan försöker gå 
in i verksamhetsstyrningen, alltså gå in i att styra verksamheten i bolagen, dvs. inte 
på då den obligatoriska nivån utan gå ned i verksamhetsstyrning. 

(Tommy) Har man lyckats med det hittills? 

Ja det tycker jag (...) även om det kan vara gränsfall ibland. Men vi har ju så kort 
erfarenhet utav det. Men lyckas man inte så kommer dom här, som jag tycker är 
väldigt bra, styrelserna att avgå. Och det är ju ett starkt hot. 

(Tommy) Eller att de blir avsatta som på S:t Göran? 

Ja, jag tror att man ska se det som ett undantag. För det är en helt annan 
acceptans på modellen rakt över än vad det var tidigare. Men det är ju ett hot att 
man inte till fullo kör modellen i botten så att säga (...). 

[Tommy] Fler hot, eller problem? 

Ja, men det är ju mera ett generellt problem och det är ju att ledningarna måste ju 
lyckas här. Och ledningarna, nu pratar jag inte bara om VD, utan jag pratar om 
ledningar, måste ju ställa om sig från förvaltningstänkande till att ha ett 
företagsekonomiskt tänkande och där märker jag att det tar tid.

(Tommy) Men vad innebär då ett företagsekonomiskt tänkande då? 

Ja att man inte ska ha anslag till allting. (...) För att göra någonting, en 
investering, måste jag ju kunna betala den. Och hur gör jag det? Ja då måste jag få 
ett anslag för det här, men du får ju inga anslag i bolag. Investeringen måste räknas 
hem. Jag brukar dra ett exempel, jag vet inte om det är helt sant, men i den här 
regionen finns ungefär 25 magnetröntgenkameror. I Birmingham-regionen, som är 
ungefär lika stor, så diskuterade man i våras om man skulle skaffa sin andra 
röntgenkamera för den första börjar bli så hårt utnyttjad. Hur kan det komma sig 
att de har 2 och vi har 10 gånger så många. (...) Jag ser en förklaring (...) det är ju att 
vi har haft förvaltningsekonomin. (...) Om du har styrelser som inte är politiker så 
det första styrelsen kommer att säga om man ska göra en sådan investering, för det 
är en investering av den storleksordningen att det måste upp på styrelsens bord, hur 
har ni räknat hem den här? (...) Man måste ju börja lära sig det. Den går inte att 
räkna hem, okej då blir det ingen. 
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Appendix 3. S:t Göran: Sveriges första privata akutsjukhus 

Skedde försäljningen av S:t Göran i konkurrens? 
Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2000-05-24 
Huvudaktörer: VD Capio AB och Tommy Jensen 

(Tommy) Det här köpet har fått kritik för att det skedde utan konkurrens, säger man? 

Har du läst revisionsrapporten 

(Tommy) Ja, inte läst den, men... 

Det ska du göra, för att mediabilden av den är fullständigt åt helvete. För att 
läser du rapporten så ser du att i grunden får faktiskt landstinget beröm för att de 
skött processen professionellt. Vad man säger, och möjligtvis då missuppfattat är 
att man upplevde det som att landstinget i slutändan hamnade i en squeeze för att 
man hade tagit för lång tid på sig att förhandla med oss. Att man subjektivt 
upplevde det som att landstinget inte hade någon annan att gå till sista månaden i 
förhandlingen. Men vad man missar då, vilket också är intressant för det är ändå 
publikt, det är att vi hade ett exklusivitetsavtal efter att vi skrev 
principöverkommelsen i maj som varade till 15 augusti, sedan föll det, och det har 
man inte från revisionssidan fattat. Så vi jobbade utan exklusivitet från 15 augusti 
till första september. Vilket gjorde att vi i ett skede [hade] en konkurrent på banan 
(...).

(Tommy) Det här med prislappen har också diskuterats och vårdavtalen, hur ser du på den 
kritiken som har framkommit kring detta? 

Ja jag tycker att den är helt befängd alltså. För att om vi tittar på när [x1] köpte 
Nacka sjukhus så betalade man bara bokförda värden och det har fan ingen 
kritiserat överhuvudtaget, idag när vi tittar på S:t Görans prislapp så är 130 miljoner 
goodwill.

(Tommy) Varför tror du att det blir sådan kritik? 

Nej men det här är politik och jag menar vårdavtalet sedan, Jämför våra priser, 
S:t Görans priser, med Huddinges priser eller Danderyds för den delen som är 
ännu högre. Samma DRG poäng betalas på S:t Göran med 22300 kronor, på 
Danderyd med 25600. Det var viktigt för oss att kunna visa att gapet, 
konkurrensfördelen, effektivitetsvinsten som S:t Göran hade gjort kunde bibehållas

                                          
1 Hänvisning till ett annat privat vårdföretag. 
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även med det nya vårdavtalet. Och det har vi ju verkligen visat. Så att jag är beredd 
och stå upp i vilken offentlig debatt som helst och fullständigt plocka ned hela 
argumentationen kring den kritik som landstinget har fått via media, som jag anser 
är fullkomligt osaklig alltså i det här sammanhanget. Jag tycker att de har gjort ett 
strålande arbete även om vi hade varit glada om vi hade lyckats lite bättre i priset på 
DRG poäng och annat. Det hade gjort resan lite enklare för oss.  

(Tommy) Den här skillnaden i DRG poäng är inte det naturligt eftersom Huddinge är [ett 
universitetssjukhus, det vill säga ett specialistsjukhus]? 

Nej de har räknat bort 25 procent av all produktion på Huddinge, där får de 
specialersättning. Det här rör bara det som inte är högspecialiserat. Och tar du 
Danderyd så är det ett bassjukhus precis som S:t Göran. Så det här är verkligen 
jämförbart. Och det ska du veta att Huddinge har också en mycket duktig 
sjukhusdirektör (...) som inte är någon duvunge. Han har verkligen försäkrat sig om 
att vi gick först, han kunde läsa våra avtal och kopiera så att säga det han ville ha. 
Och det här vet ju beställarna om. Men i den mån det görs tilläggsupphandlingar 
och sådant så ligger vi bra till. Det är ju svårt att motivera ytterliggare 100 
höftoperationer på Danderyd till exempel, med en helt annan prislista, än att lägga 
dom på S:t Göran om vi har kapacitet att utföra dem. Så det fanns ett egenvärde 
för oss i att hamna tillräckligt långt under de övriga för att också få möjligheter att 
vinna nya upphandlingar.

(Tommy) Vilket sker år tvåtusen och? 

Den Stora Upphandlingen sker om tre år men det sker tilläggsupphandlingar 
hela tiden, det är inga stora volymer men ändå viktiga tillskott i verksamheten.

(Tommy) En [annan] kritik som varit är att det dykt upp en massa kostnader som inte fanns 
förut [under pågående försäljning], så att man [S:t Göran] gick med större förlust [vilket medför 
att Capio betalar mindre än stipulerat], hur ser du på det? 

Det är ju så att i ett så stort landsting som SLL där finns det en massa olika 
plånböcker som man inte är medveten om. Att de ligger med och finansierar 
kostnader som egentligen sjukhuset ska bära själv. Allt ifrån pensionskostnader, där 
sjukhuset bara bar ungefär 60 procent och resten togs från någon central pott på 
landstinget till kostnader, ja hela miljösidan till exempel. Så att du har ett stort antal 
områden där sjukhuset har dragit fördel av centrala insatser. 

Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2000-05-08 
Huvudaktörer: Ansvarig för försäljningen av S:t Göran, nuvarande vice VD på 

Huddinge och Tommy Jensen 
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(Tommy) Du var inblandad i den här utförsäljningsprocessen? 

Ja jag var ansvarig för den

(Tommy) (...) Om du skulle beskriva den, hur gick det så att säga? 

(...) Vi vände oss ut på marknaden och skannade, om det fanns några 
intressenter, och vi fick väl in en 5 – 6 intressenter som hörde av sig. Och vi gjorde 
djupintervjuer med dom, tittade, och sedan så blev det väl tre eller fyra stycken 
kvar. Som vi sedan gjorde ännu djupare studier och diskussioner med. Sedan valde 
vi en utav dom här att gå vidare med och det var ju då [Capio Healthcare2]. (...) Vi 
tecknade först ett ramavtal och sedan skulle vi fylla det ramavtalet med substantiellt 
innehåll och så förhandlade vi om detta då under en lång tid. Det är klart att det 
finns mycket att säga om detta, det var ju första gången i historien som man säljer 
ett sjukhus. Det fanns ju inte någon stödlitteratur att titta på. hur värderar man ett 
sjukhus och hur ser det ut med vårdavtal? (...) Det har varit många diskussioner när 
vi förde dom här förhandlingarna med [Capio Healthcare], det var mycket 
spännande. (...) 

(Tommy) Varför blev det [Capio Healthcare]? 

Ja det var ju ett politiskt beslut naturligtvis. Men det var vår rekommendation 
också, det var att [Capio Healthcare] vid den tidpunkten hade det mest intressanta 
upplägget, det mest heltäckande upplägget utav vården. Det vill säga dom hade ett 
utvecklingsavsnitt som var väldigt intressant för oss. Dom hade mest erfarenhet 
utav att driva sjukhus, eftersom dom driver då i Norge och, visserligen i mindre 
skala men dock ändå, i Göteborg. Så att det var dom som hade den mest 
intressanta profilen, utan tvekan var det så. Pengar, när det gäller ekonomin så tror 
jag säkerligen många av dom här andra skulle också kunna ställa upp, så det var 
ingen avgörande fråga så att säga. 

(Tommy) [Försäljningen] har ju fått en del kritik från landstingsrevisionen? 

Ja (...) det som hände var då att [Capio Healthcare] på slutet, vilket inte var känt 
från början då, kom att ändra sig. [Capio Healthcare] var [först] beredd att köpa 
sjukhuset utan ett existerande vårdavtal för man trodde så mycket på idén, men 
sedan när socialdemokraterna kom in och talade om lagstiftning och sådana här 
saker så tror jag [Capio Healthcare] fick lite kalla fötter. 

(Tommy) Det var [socialministerns (s)] uttalande [om att införa en stopplag mot privatisering, 
dvs. försäljning av akutsjukhus]? 

                                          
2 För att förenkla läsningen har jag ersatt det gamla namnet Bure med Capio Healthcare i berättelsen. 
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Ja just det. Och då ville [Capio Healthcare] ha ett vårdavtal och då förhandlade 
hälso- och sjukvårdsnämnden samtidigt som vi gjorde försäljningen och det 
innebar att de fick ett vårdavtal med sig på köpet här i tre år. Det var väl det som 
revisorerna kritiserade att man borde ha gått ut och gjort en offentlig upphandling 
av detta. Men det ville inte våra politiker, utan politikerna ansåg att det var ett paket 
av alltihop. Vi upphandlade i stort sett och sålde sjukhuset [och] då ingick ett 
vårdavtal i detta, så att det är kritiken. Sedan den kritik som revisorerna har riktat, 
och det är en kritik som jag då inte delar naturligtvis, man säger att detta var inte 
ekonomiskt fördelaktigt för landstinget. Detta kan ingen människa, inte ens jag, 
svara på idag om det är ekonomiskt fördelaktigt, utan det får framtiden utvisa. Vi 
har ju inte svar på de här frågorna, så att det tycker jag var ett ganska 
oprofessionellt påhopp från revisorerna. Det är inte ens så att det är revisorernas 
(...) utan detta är ett samandrag som våra egna revisorer har gjort på den 
konsultrapport som har kommit. Jag har träffat den konsulten och han är av samma 
uppfattning som jag, att huruvida det här är fördelaktigt eller inte det kan man inte 
se förrän efter ett antal år. 

S:t Göran tar initiativ 
Vi förflyttar oss nu lite mer än ett år i framtiden, närmare bestämt till våren 2001. 

De intervjuer som gjordes året före, och som första raden i första intervjun 
hänvisar till, handlade mycket om kommande planer för det första året efter 
försäljningen där mycket av fokus var kring, vad man kallade för, städ- och 
stödprocesserna. Ett år senare, dvs. dessa intervjuer, började initiativen att synas. 
Delar av städ- och stödprocessen återfinns nu också fast i mindre detaljerad form. 
En annan orsak till den tidsmässiga förflyttningen är att vid tidpunkten för första 
intervjurundan hade VD för S:t Göran (den andra intervjun i ordningen) endast 
haft denna position under några dagar. 

Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2001-04-04 
Huvudaktörer: VD Capio AB och Tommy Jensen 

(Tommy) Det är ganska precis ett år sedan jag pratade med dig (...) och det kanske har hänt 
en del? 

Ja herre gud det har det verkligen. I vilken ände vill du börja? 

(Tommy) Ja jag kan fråga dig, vad har hänt under året? 

Ja det finns några olika dimensioner, den ena är den politiska dimensionen. (...)3

Den andra dimensionen som jag tycker är viktig, det är vår verksamhetsutveckling

                                          
3 Han fortsätter konversationen så här ”Det är en viktig spelplan och där det har hänt en hel del under året som har indirekt 

och direkt påverkan på oss, och det kan jag komma tillbaks till”. Den politiska dimensionen i denna konversation kommer i 
avsnittet Den Stora Upphandlingen: En inre marknad med offentlig ram. 
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och framför allt tycker jag att man kan prata om vad som har hänt på S:t Göran. Jag 
tror det är väldigt relevant för din del. Och det tredje, det är det internationella 
perspektivet, hur ser omvärlden omkring oss ut? Både i ett (...) affärsmässigt 
kommersiellt perspektiv och politiskt perspektiv, där vi har lärt oss väldigt mycket. 
(...) Vi kan börja med verksamhetsperspektivet. För Capio så har ju det varit ett 
spännande år i meningen att vi har ju satsat väldigt mycket kraft på integrationen av 
S:t Göran (...). Vi har också naturligtvis präglats av noteringen, börsnoteringen, som 
gjordes i oktober. (...) En utav dom tunga bitarna har varit integrationen av S:t 
Göran. Den andra tunga biten har varit utbyggnaden av vårat strukturkapital, det 
vill säga att vi själva nu har gått från att vara en förvärvsdriven organisation till att 
vi nu investerar i uppstarter. Alltså green field på ett helt annat sätt. Duplicerar våra 
koncept och växer organiskt, det vill säga via förvärv. Och det är en ganska stor 
mental omställning i organisationen, men som jag tycker är egentligen det roligaste 
(...), att vi har egen kraft med eget tänkande (...). 

(Tommy) Och där har S:t Göran utgjort en stomme? 

Ja. Du kan säga att S:t Göran har blivit en utvecklingsplattform för en del av det 
här strukturkapitalet. Om vi ska ta S:t Göran, då vad som har hänt. Jag vet inte om 
vi pratade så mycket om det, men vi gjorde förvärvet i december 99 och vi räknade 
med att första året [går åt till] vad vi kallar för stöd och städ. Det första målet för 
oss, det var ju att få in verksamhetsstödet och det är väldigt konkret, 3 saker. Det är 
ekonomisystemen och dom administrativa systemen som hänger ihop med det. Till 
ekonomisystemet hör då också ett faktureringssystem, det vill säga att vi tog över 
faktureringen från landstinget och fick kontroll över våra egna intäkter. Det hade 
sjukhuset inte haft tidigare. Det andra, och som man nästan aldrig pratar om, det är 
ju produktionsplanering och uppföljningssystemen. Vad är det vi producerar? Hur 
ser det ut? Hur ser vår beläggningsgrad ut, till exempel inom olika discipliner, olika 
avdelningar, och hur planerar vi? Vad gör vi för att öka kapacitetsutnyttjandet, om 
vi får avbokningar? (...) Så på det viset så ökar vi naturligtvis beläggningen och 
läggningsgraden och därmed effektiviteten vid sjukhuset. Och den tredje sidan, 
som också låter kanske ganska lustig det är personalsystemen. Det vill säga att ha 
system som möjliggör för första linjens chefer och även klinikcheferna att hålla koll 
på vilken personal som är anställd. Vilka som är på väg ut och vilka som är på väg 
in och vilka konsulter, eller andra resurser som inte är anställda, finns tillgängliga 
(...). Eftersom 60 % av kostnaden är personalkostnader så är det här kanske det 
största området för förbättring, för så att säga styrning, kontroll och trygghet för 
ledarskapet. Så att det som är väldigt kul (...) det är att det finns ett rapportpaket, 
kan vi kalla det nu, som då alla som har ett ekonomiansvar i sjukhuset nu har 
tillgång till för att följa sin egen verksamhet och hela verksamheten. Inte bara i dom 
ekonomiska dimensionerna utan även i ett antal andra dimensioner som har att 
göra med personalfrågor och också med kvalitetsfrågor. 

(Tommy) Har ni bytt ut det ekonomiska systemet alltså? 
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Ja det har vi gjort. 

(Tommy) Jag tror du nämnde ABC kalkylering? 

Ja precis. (...) Vi har till exempel tittat på dom tio största diagnoserna och på 
dom tyngsta kostnadsslagen. Och där visar det sig då, till så att säga allmän 
förvåning, att fem av dom största kostnadsslagen är administrativa och det tredje 
största kostnadsslaget, det var då remisshanteringen. Och jag tror det kom lite 
grann som en chock, inte minst för klinikchefer och för personalen i övrigt att se 
att det flyter så mycket pengar i informationshantering och administration, runt 
verksamheten (...). En ny verktygslåda kan vi kalla det för, för att fördela om ansvar 
och befogenheter framförallt. Sedan den andra dimensionen utav ABC 
kalkyleringen och verksamhetsstödet, vårt mål är ju att vrida (...) logiken i sjukhuset. 
Från den klinikstyrda logiken till den processtyrda logiken, alltså patientprocessen, 
för att få bättre kontroll över både kostnader och kvalité när det gäller hanteringen 
av patienten i systemet. Och där vill vi ju helst också utöka det till att täcka en del 
utav primärvårdsaktiviteterna, det som händer innan man kommer till sjukhuset. 
För att säkra att du inte gör om en massa saker som är gjorda ute, till exempel i 
primärvården. Där har vi ju startat ett fältförsök med en vårdcentral i Kista där vi 
delar databaser och vi skickar ut våra specialister för att komma åt den delen av 
processen och försöka optimera med förhållande till det som händer på sjukhuset. 
Och sedan på andra sidan har du ju geriatriken, som är en otroligt viktig del. Som 
måste också processtyras, i meningen att den inte kläggar igen sjukhusets 
medicinavdelningar framförallt, som den tenderar till att göra. Och det är det som 
skapar överbeläggningar och dålig arbetsmiljö och så vidare. Att den vårdkedjan 
inte fungerar på ett tillräckligt bra sätt i förhållande till resten. (...) 

(Tommy) Och det här är så att säga Capios effekt på S:t Göran? 

Ja, skulle jag vilja säga. Det är den mest markanta effekten av första året som vi 
precis har passerat. (...) Sedan det som har kommit till då, i den här 
förändringscykeln runt S:t Göran, det är ju att nu när det här är avklarat, städ och 
stöd4, så är vi inne i den roligare fasen nu som är då investeringsfasen. 

(Tommy) Och städ och stöd avklarades till det här årets början (...)? 

Ja, precis. (...) Nu är vi inne i en betydligt roligare fas, för nu är det tillväxt det 
handlar om. Och där gick [vi] ut för en vecka sedan och berättade att styrelsen i 
Capio har tagigt ett beslut att allokera dom 40 – 50 miljoner som krävs för att 
bygga vår del av Bromma närsjukhus. (...) Och där räknar vi då med en kraftig 
avlastning på sjukhuset, när vi är igång där i slutet på nästa år. Under mellantiden 
kommer vi vara begränsade. Vi får ju förfrågningar naturligtvis, från både andra
                                          

4 Städ och stöd processerna pratade vi om i första intervjun – även i första intervjun med VD för Sankt Göran – 
och det startades upp ungefär 30 olika processer vid Capios övertagande av Sankt Göran. 

322



landsting och även från privata finansiärer, typ försäkringsbolag, om uppdrag, idag. 
Som i och för sig då också, åtminstone på pappret, är (...) mer lönsamma. Men vi 
har alltså en strikt stenhård policy att i förstahand tillfredställa Stockholmsläns 
landsting, när det gäller beställningarna, eftersom förra året visade det sig att vi fick 
slita ordentligt för att klara den produktionsvolym som var beställd. Så vi har alltså 
ingen överkapacitet idag. Och det gäller också då under året som vi ser nu här. Att 
vi kommer få slita hela det här året med att klara av beställningen till Stockholms 
läns landsting. Det är viktigt att påpeka det. Att det skulle aldrig falla oss in att 
[riskera] den beställningen med att plocka in annan volym som är mera lönsam. 

(Tommy) Men det här trycket från SLL här vad tror du det beror på? 

Ja alltså, det är väl i grunden (...) en naturlig följ av prislistan. Å andra sidan så 
kan det också vara så att man upplever kanske att, om det kommer 
tilläggsbeställningar, så upplever man kanske att vi har bättre förmåga än de 
omgivande sjukhusen, att leverera det som beställs, på tid och till kostnad, om du 
förstår vad jag menar? Jag tycker att du ska prata med dom om det. Men som vi 
upplever det idag, så sitter vi fruktansvärt trångt till när det gäller att klara av den 
beställning som är lagd, och att ledtiderna för tillbyggnad och utbyggnad är ganska 
långa. Så att vi känner oss lite låsta. (...) 

(Tommy) Vad menar du med ledtider… 

Till exempel att skapa en ny satellit som gör det möjligt att avlasta sjukhuset och 
därmed öka volymen av tyngre sjukvård på S:t Göran. Vad vi vill, det är ju att 
förädla sjukhuset till så att säga allt tyngre diagnoser och försöka plocka ut så 
mycket av det som går att plocka ut närmare befolkningen, närmare öppenvården 
av det som är elektivt och lätt. Att göra i mindre kvalificerad omgivning än vad 
sjukhuset erbjuder i dagsläget. Jag tänker till exempel på tillgången till intensivvård 
och annat. 

(Tommy) Och hur har parterna på S:t Göran reagerat på det här året? 

Tänker du på dom fackliga organisationerna eller vad tänker du? 

(Tommy) Jag tänker på dom parter du kan komma på så att säga? 

Ja du kan säga så här, vi har ju haft när det gäller ledningen en resa att försöka 
skapa en mera exekutiv ledning än den gamla ledningen. Genom att den gamla 
ledningen bestod ju av en sjukhusdirektör och en vice VD som administratör och 
sedan ett antal, mer än 10, klinikchefer. Nackdelen med en sån ledningsstruktur, det 
är att den blir inte tillräckligt handlingskraftig, (...) det blir mera som ett 
informationsorgan. När någonting ska göras betyder det att klinikchefen och 
sjukhusdirektören kommer överens om vad som ska göras. Och sedan måste ju
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klinikchefen, som får uppdraget, försöka lösa [det] i sin befintliga klinik. (...) Det 
har lett till väldigt långa handläggningstider, dåligt tempo och dålig attention, 
eftersom klinikchefen är operativt ansvarig, kliniken kommer alltid i första hand. 
Och vad vi har gjort nu, det är att vi har skapat en mera exekutiv ledning som ett 
stöd till klinikcheferna för förändringar, för investeringar, för större projekt. Och 
som också då kan vara mer operativ i externa sammanhang. Att hantera då till 
exempel kontakterna med SLL, med hyresvärlden, Lokum då framförallt. För där 
fanns det mycket i övrigt att önska när det gäller relationerna och sättet att hantera 
ombyggnad och allting sådant som alltid pågår i ett sjukhus. Så den exekutiva 
kraften har ju ökat även om jag känner att vi är väl inte riktigt färdiga där, utan vi är 
på en resa, där vi har kanske gjort 60 – 70 % på jobbet. (...) Ledningen, där känner 
jag att vi har kommit in, den är Capiofierad. I meningen att man börjar tänka som 
vi gör, man har anpassat sig till att gå från en väldigt passiv ägare till en väldigt aktiv 
ägare. Och klarat det bra. Däremot så är ju nästa steg nu, och det jag verkligen ser 
fram emot, och både liksom orolig och på nått sätt extremt förväntansfull inför, det 
är ju att få det här trycket nu nere till första linjens chefer. Att dom också känner att 
dom har nu en ny verktygslåda, att dom har andra befogenheter, andra möjligheter, 
men att det också ställs lite andra krav på dom än tidigare. Och dit har vi inte riktigt 
kommit än. Sedan när det gäller facken (...), dom sitter ju både i S:t Görans styrelse, 
vi har också 3 representanter i Capiostyrelsen. Så att där känner jag att dom som 
företrädare är ju extremt välinformerade och med på banan och väldigt aktiva när 
det gäller utvecklingen. Men jag tror att dom har samma problem där, att innan 
första linjens chefer är helt med och känner sig helt delaktiga så har dom också ett 
kommunikationsproblem. (...) 

(Tommy) Men ni hade funderat på att ta in externa [styrelserepresentanter]? 

Ja vi har gjort det, men vi har känt så här att innan vi har satt strukturen och att 
ledningen och allting är på plats, och som jag sade [innan] den här städ och stöd 
agendan (...) var på plats, så kändes det inte riktigt fair att ta in en eller flera externa 
ledamöter. Däremot nu när vi mer är i ett, vad ska jag säga, ett expansionsskede 
och S:t Göran nu är mera som ett företag i företaget, så kan jag säga att nu är den 
frågan på banan igen. (...) Väldigt mycket av styrelsearbetet har ju handlat om den 
här ägaragendan och företaget har inte riktigt varit ett företag i traditionell mening. 
Men nu är det sån klass på både rapportering och styrelseunderlag, så nu är det fullt 
möjligt att ta in externa ledamöter. Så vi har det uppe. 

(Tommy) (...) Har ni avknoppat någonting i S:t Göran? 

Ja då, precis, vi har då följt den planen också. Det glömde jag ju att säga, det är ju 
självklart, den är ju en väldigt viktig i utvecklingen. Vi har då alltså sålt köket, (...) 
mycket bra och mycket nöjda och fått ett väldigt bra avtal med dom när det gäller 
personalmat och försörjningen i övrigt i sjukhuset. Vi har behållit resten av 
servicegruppen, därför att vi upplever att dom är faktiskt en del av

324



kärnverksamheten på ett helt annat sätt än vad vi kanske trodde innan. Och det 
gäller inte bara städfunktionerna och annat, utan det gäller det utvecklingsarbete 
som görs för att underlätta för undersköterskorna att få mera tid för omvårdnad 
och mera tid för patienterna. (...) Sedan har vi då bolagiserat radiologin, flyttat över 
den till affärsområdet [radiologi inom Capio]. (...) Och det har varit som att dra ut 
tänderna lite grann i organisationen, det var inte helt lätt, men jag är väldigt nöjd 
själv med utvecklingen där. Och jag tror att det är på väg så att säga stabilisera sig 
så dom kommer få fart framåt här nu. 

(Tommy) Dom är alltså ett självständigt bolag fritt från Sankt Göran? 

Ja. Och dom har också då utvecklat sig. Vi har öppnat en satellit i Solna nu och 
vi har precis invigt globen satteliten. En fullständig röntgenverksamhet med alla, 
som det heter på språket, modaliteter. Och som är till för öppenvårdspatienter, 
framför allt då. Och det är helt uppenbart att som radiologikliniken på S:t Göran 
såg ut, när vi bench markade den mot andra så var den långt ifrån toppen, även sett 
hur ett rent offentligt perspektiv. Vi hade offentliga kollegor och konkurrenter som 
var betydligt bättre. Men det kommer dom inte vara om ett år när vi är ikapp här. 
(...) Och där har det också varit en intressant process då för sjukhuset, och 
affärsområdet radiologi. Alltså att förhandla avtalen för servicen till sjukhuset. Där 
har man verkligen tvingats titta igenom behov, service nivåer, (...) tillgänglighet och 
alltihop det här. Det är en mycket mer professionell relation i dagsläget än vad det 
var innan, precis som vi haft på labbsidan. S:t Görans labb hade vi ju brutit ut 
sedan tidigare… 

(Tommy) Det är väl 2 år sedan? 

Ja, och där är det intressant att se nu att, sjukhuset är visserligen labbets största 
kund självklart, men det står bara för 30 – 35 % av den totala volymen som labbet 
producerar.

(Tommy) Okej, men radiologin är naturligtvis kvar i lokalerna? 

Ja oja, men där sker också den utvecklingen då att öppenvårdspatienter som 
tidigare har kommit till sjukhuset, går nu istället till satelliterna i högre omfattning, 
som då är byggda för att både ge en bättre logistik, en bättre servicenivå till 
öppenvårdspatienterna, än att dom blir en del så att säga i sjukhusets ström. Du vet 
det här att det är alltid komplicerat att blanda akut och elektiv verksamhet. Det är 
samma sak här, det går aldrig för ett sjukhus, röntgenavledning eller 
radiologiavdelning, att konkurrera med ett effektivt satellitlabb för öppenvårds 
patienter, finns inte planer. 

(Tommy) Det är den akuta som stör så att säga? 
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Ja. Hela infrastrukturen är uppbyggd för sjukhusets räkning vilket gör att du 
kommer alltid att hantera öppenvårdspatienter på marginalen med vad det innebär, 
sämre kvalitet både på service, alltså tillgänglighet, och kontinuitet och alltihop det 
här. Sedan har vi ett jätteprogram för investeringar på radiologin där vi digitaliserar 
alltihop nu och inför teleradiologi. Så att vi kopplar [nu] ihop satelliterna med 
moderenheten, för tolkning bland annat. (...) 

(Tommy) Okej. Har ni mer avknoppningar? 

Nej det är dom två. Om du kommer ihåg så har vi i vår sjukhusmodell delat upp 
sjukhuset i 3 delar, den patientrelaterade verksamheten som står ungefär för halva 
kostnaden. Den medicinska servicen, labb, radiologi, som står för 10 %. Och där vi 
kallar det för insourcing, genom att vi bryter ut det, men plockar in det i våra 
affärsområden. Och sedan dom övriga 40 procenten det är då den yttre servicen, 
som är fastigheter, fastighetsunderhåll, allt som har med hyror att göra, städning 
och allt ihop det här (...).

(Tommy) Men den här insourcingen, det är att det går ur S:t Göran och går in i Capio? 

Ja precis. Det går in i affärsområdet. Och därmed så blir det en del av en 
expertorganisation, eller en produktgrupp kan man säga. S:t Göran röntgen blir då 
en del utav hela Capios röntgenverksamhet och får på det viset en ökad status. I 
meningen att det blir en kärnverksamhet direkt istället för att vara en medicinsk 
serviceverksamhet i sjukhuset. (...) 

(Tommy) Hur är det med samarbetena med andra sjukhus, har ni inlett några sådana? 

Ja i begränsad omfattning. Vi hade hoppats på att vi som producenter skulle 
kunna ha en mycket friare dialog nu och sköta en del av strukturomvandlingen oss 
emellan. För att bli så att säga effektivare tillsammans, men det har gått väldigt 
långsamt.

(Tommy) Strukturomvandling, menar du flödet av patienter då? 

Ja. Till exempel att man tittar på vad gör ni bättre än vi och vad kan ni göra för 
oss och så vidare (...)5.

(Tommy) En [annan] fråga kan vara egentligen mål, strategi och vision för Capio i Sverige? 

Det är ju att vi vill gärna bli ett ledande nordeuropeiskt bolag. Med Sverige som 
en viktig hemmamarknad men med betoning på att vi ska fortsätta också med [den] 
internationella expansionen. Och när det gäller strategin så är det ju då att vara den

                                          
5 Slut på bandet – det försvinner ca 10 minuter av samtalet. 
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bäste, mest önskade producenten för dom offentliga finansiärerna i dom länder vi 
är i. Så att till skillnad från andra privata (...) företag i den här marknaden, så jobbar 
dom nästan uteslutande för privat finansiering, medan vi från början har sagt att 
vårt huvudmål är att säkra våra tjänster för dom offentliga huvudmännen. (...) 
Däremot så är vi inte inne i primärvården. (...) Sedan så samverkar vi självklart 
gärna med primärvården, som jag gett exempel på. Det finns många flera exempel 
på det, och med äldrevården. Men vi tror att det finns på sikt många bättre 
operatörer inom båda dom områdena. Och sedan är visionen också då att vi ska 
vara föregångare, att vi ska vara haren i systemet. Som använder den kompetens vi 
har nu till att utveckla egna lösningar, egna system och metoder för vårt sätt att 
bedriva verksamheten. Och självklart att vi ska vara ett bra och ett attraktivt val, 
inte bara för patienterna och beställarna, framförallt också för anställda. 

(Tommy) För S:t Göran i synnerhet då? 

Ja det är ju två saker där. Det ena är ju att verksamheten på egna meriter ska 
fortsätta vara den klart lysande stjärnan så att säga i Stockholm. Men samtidigt, för 
Capios räkning är det viktigt att den också är en referens, en bra referens för andra 
och att det blir en, och är redan en, viktig utvecklingsstation för oss där vi testar 
väldigt mycket utav till exempel processutvecklingen när det gäller vårdstyrning och 
annat och systemstöd och webblösningar, Internet lösningar. Och kanske också, jag 
menar på sikt, att vi testar modeller för patientstyrd vård i meningen att vi blandar 
in, ökar så att säga patientinflytande väsentligt, framförallt via webbteknikens 
möjligheter. (...) Mycket av den utvecklingen kommer att bedrivas från Sank Göran 
också för att vi tycker att vi har väldigt progressiva beställare i Stockholm jämfört 
med kanske andra landsting.

(Tommy) Är en väg för S:t Göran, att fortsätta vara den klart lysande stjärnan, är det genom 
att göra rationaliseringar så att man kan sänka priserna? 

Nej. Det är inte det primära målet, för vi har det gap vi har i dagsläget, så målet 
är egentligen att behålla den distansen. Att utvecklas i paritet med dom övriga 
sjukhusen, men behålla gapet. För jag vill inte att vi ska bli billigare, om du förstår 
vad jag menar? Vi har inget krav på oss heller, utan nu är det bättre som gäller och 
mera innovativ. 

(Tommy) Men om Danderyd och Huddinge blir billigare så att gapet minskar? 

Ja det är klart, det sätter press på oss då att ligga på. Men jag tror att vi har 
väldigt goda förutsättningar, dom närmaste åren i alla fall, att genom vanligt 
förbättringsarbete hålla skillnaden vid liv. Men det är klart vi hoppas ju också, det 
har vi sett på labb sidan i Stockholm, att när vi gick in där i konkurrens med 
Huddinge och Karolinska så ledde det ju till en prisnedgång under dom första åren, 
som stabiliserades kanske för 2 år sedan. Men som idag har lett till att Stockholm
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har Europas lägsta labbpriser och en jävla bra service. Och alla tre aktörerna 
överlever, även om jag har en känsla av att KS och Huddinge kanske svettas lite 
mera än vad vi gör, i dagsläget. (...) 

(Tommy) (...) Har ni höjt lönerna för er egen personal? 

Ja det är ju såhär, för att svara rakt på sak, att vi följer ju kollektivavtalen, 
Landstingsförbundets kollektivavtal, och det binder oss att inte glida för långt ifrån. 
Det skulle vara politiskt omöjligt för oss inom ramen för arbetsgivaransvaret som 
vi har tagigt på oss i förhållande till landstingsförbundet. 

(Tommy) Jaha, så ni är uppbunden att inte få sätta de löner ni vill? 

Ja du kan säga vi får, men alltså kollektivavtalen förhandlas ju av 
landstingsförbundet även för vår del. Men det är klart att vi kan bryta, men du vet 
hur det är om man så att säga avviker för mycket. Det är inte speciellt populärt 
vilken arbetsgivaranslutning det än är. Utan vad vi får jobba med istället, det är ju 
framför allt att hitta andra metoder, genom till exempel ökad flexibilitet när det 
gäller tidsplanering, påverka lönen kanske på ett sätt du inte kan göra i dom övriga 
systemen. Vinstdelning är ju också ett sådant sätt, optionsprogrammet som vi satte 
i höstas, personalen, är också ett sådant sätt. Men när det gäller själv 
lönekomponenten så menar jag att där måste samtliga producenter ta ett ansvar för 
vi rättar till lönelägena i förhållande till andra kategorier i samhället. 

Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2001-05-18 
Huvudaktörer: VD S:t Göran Sjukhus AB och Tommy Jensen 

(Tommy) Mer händelser under året? (...)

Annars har vi jobbat mycket med (...) integrering med nya ägaren. Både på 
systemsidan och en del (...) [med] att smälta samman våra organisationer och 
arbetssätt och synsätt. Ledningsperspektiv påverkar väl inte vårdens vardag, det kan 
jag inte säga, men ändå, nytt ledningsperspektiv, det [har] varit mycket arbete med 
det.

(Tommy) Vad är det ni har integrerat då för något? 

I grunden handlar det om administrativa rutiner, alltså ekonomisk rapportering 
och att bygga upp dom systemen. (...) Ja att få allting att fungera ihop så att vi kan 
leva upp till Capios krav på rapportering, precision av tider och allting vad det kan 
vara. Och att vi har jobbat med våra uppföljningsmodeller, utvecklat det så att vi 
tycker att vi har en bra verksamhetsuppföljning nu då. Bra möjligheter till att börja
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arbetet, på allvar, med ekonomistyrning. Inte bara uppföljning utan också att styra 
verksamheten utifrån ett betydligt effektivare sätt än vad vi tidigare kunnat göra.  

(Tommy) Har du ett effektivare beslutsunderlag nu än vad du hade för ett år sedan? 

Ja det är mera genomtänkt. Alltså rent generellt då, vad det är för parametrar vi 
skall följa regelbundet. Vi har byggt system för att plocka fram dom. Vi har 
fungerande och pålitliga månadsbokslut nu. (...) Men för att få den här styrningen 
riktigt bra så måste man ju ned på daglig nivå. Traditionellt, man räknar efter hur 
mycket man har gjort på en månad, ännu värre på ett kvartal, och så finner man att 
det inte stämmer med budget. Men jag menar, då är det ju så dags att rätta till de 
störningar som det har visat sig att man haft då. Utan för att det här skall bli 
effektivt så måste man mäta och sätta mål ned på daglig nivå i de flesta 
verksamheterna. Så att man kan upptäcka dagen efter, att det blev inte som vi hade 
tänkt oss igår. (...) Att bygga system och rutiner så att det fungerar och att vi får 
pålitlig information och snabbt, så att våra chefer och mellanchefer kan fatta bra 
beslut. Och att informationen är rätt så att det blir rätt beslut också. Har man dålig 
precision i sina system så fattar men ibland fel beslut (...). 

(Tommy) Ni har ytterliggare förbättrat er jämfört med branschen? 

Ja. Men jag kan inte yttra mig över vad andra har gjort. Men jag vet att vi har 
mycket bättre system och rutiner för detta idag än vad vi hade för ett år sedan. 
Sedan har ju också Capio börsnoterats under den här, i oktober då förra året. Och 
det har ju påverkat också då lite grann. Uppmärksamhet i ett sorts utifrån 
perspektiv, [det är] fortfarande mycket ögon på S:t Göran. (...) 

(Tommy) Du nämnde någonting om att – även om det är mer fokus på – på vadå? 

Ur ett ledningsperspektiv så är det ännu mer fokus nu än vad det har varit med 
den tidigare ägaren på ekonomiskt resultat. Det skall vi inte förneka, och 
effektivitet (...). Men det är inte säkert att det blir sämre arbetsmiljö bara för det. 
Utan det kan ju vara tvärtom, att det tvingar en att göra saker för att få det att flyta 
bättre. (...) Det är inte rovdrift på personalen som ibland kan höras i 
vulgärdebatten. Det är inte alls det. Utan man upplever idag [att] den upplevda 
arbetstakten är lägre idag än vad den var för 2 år sedan. (...) 

(Tommy) Förbättringen av ekonomisystemen, har det lett till att ni insett att gud vad det här 
kostar mycket pengar, just det här? 

Ja det har det.

(Tommy) Vad är det man har upptäckt som kostar då? 
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Vi har ju gjort då så kallade ABC analyser, jag vet inte om du känner till det? 

(Tommy) Ja. 

Vi har ju genomfört det över hela sjukhuset alltså, i alla verksamheter nu. Och vi 
håller på, just nu, och slutför det, så att jag hade just i morse rapportering från en av 
klinikerna. (...) Man ser ju då när vi tittar på olika patientgrupper (...) att visa ger ett 
positivt bidrag och andra ger ett negativt bidrag. Så är det. Och det är ju inte särskilt 
överraskande i och för sig att det är skillnader. Men då frågar man sig ju alltid vad 
man skall dra för slutsatser av det där. Och då kan man ju också läsa in bland 
myterna att vi väljer bort de icke lönsamma patienterna. Men det är inte sant alltså. 
Utan det är tvärtom, att vi kan inte tacka nej till några patienter som kommer. 
Däremot (...), det är klart att vi måste fokusera vårt förbättringsarbete, prioritera det 
i dom delar i verksamheten där vi har en tveksam ekonomi. [Och] inte (...) vara lika 
hetsig med dom som går bra. Så att det är det vi har metodiken till, det är ju just det 
att dels att kunna ha korrekta beslutsunderlag så att vi vet vad vi gör. Och att (...) vi 
kan lämna korrekta offerter. Men också naturligtvis att styra vårt förbättringsarbete, 
att det är klart att vi skall göra det när vi ser att vi har tveksamma affärer.

(Tommy) Men hur mycket kan ni effektivisera er själva utan att ni måste effektivisera 
omvärlden. Jag menar ni är ju en del av en patientkedja? 

Vi jobbar på alla fronter. Alltså visst måste vi effektivisera vårt samarbete med 
våra vårdgrannar. Det gör vi också, men där har vi inte någon makt då, utan där 
måste vi skapa positiva incitament, jobba med att skapa vinna-vinna lösningar. Och 
det är klart att om det inte finns några incitament egentligen, hos en del grannar, 
som det kan vara i verkligheten (...), så handlar det om att vara ännu mer kreativ då 
att försöka ändå att få med sig dom på att vidta förändringar och jobba med det. 
Och det är besvärligt. Däremot är det som vi gör inne i huset, det är ju vi själva 
som äger frågorna och kan driva dom med lite annan kraft då naturligtvis. Men det 
är konsten det, att manövrera det här.

(Tommy) Men vad är det för incitament som saknas? 

Ja, anta att det var en anslagsfinansierad verksamhet, att du får 70 miljoner om 
året och du gör så gott du kan, att det är uppdraget till en av våra grannar. Och det 
är klart vad har dom för anledning att ta en patient till då. Som de inte får några 
pengar för. Det är ett typiskt exempel på att det är fel i incitamenten va.

(Tommy) Skulle det vara lättare om det var bolag? 

Njaa, inte för att det är bolag. Men det kan ju handla om [hur] deras avtal med 
landstinget ser ut. Om de har en prestationsersättning eller om man har en 
rambudget.
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(Tommy) Men ni har väl också prestationsersättning6?

Ja vi har ju det och vi har alla själ att vidta effektiviseringsåtgärder. Det finns då 
exempel på geriatriska kliniker i vår närhet som har en klumpsumma per år, (...) det 
är inte samma tryck där att bedriva effektiviseringsarbete. Eller att öka sina 
volymer, om jag säger så då. Varför skall dom ta emot fler patienter, ja det är för att 
dom vill vara hyggliga och göra ett bra jobb, men det är inte tillräckligt starkt. (...) 
Och det är den bistra realiteten, det är klart att ta emot patienter det kostar ju 
pengar. Det kostar ju läkemedel och mat och allt vad det är och varför skall man då 
ta emot en extra.

(Tommy) Men vad gör ni åt det då? 

(...) Dels, som jag sade, att det handlar om att hitta smarta lösningar som gynnar 
bägge parter. Att försöka va kreativ och ha ett nära samarbete kring 
utvecklingsfrågor, hur vi skall förbättra vårdprocesserna. Och (...) det ställer ju 
ständigt ännu större krav på oss lite grann att vara innovativa.

(Tommy) Det kommer inte att insourcas geriatrik då? (...) 

(...) Det är ingen hemlighet att vi skulle gärna se det ja. Att vi på något sätt skulle 
kunna få vara med och driva geriatrik, ja.  

(Tommy) Ni har också startat upp elektiv vård i Bromma? 

Ja, eller vi ska starta, vi håller på att projekterar.  

(Tommy) Hur skall det se ut? 

Det är ju ett koncept där vi då i ett och samma hus, tillsammans med 
landstingets geriatrik och en vårdcentral och lite paramedicinsk och Stockholmsstad 
som har äldreboende (...), så skulle vi då ha mottagning med 
specialistläkarmottagningar då och dagkirurgi. (...) 

(Tommy) Är det för att styra resurser från er egen byggnad? 

Yes och för att kunna hantera expansion. Dels är det ju en befolkningsökning 
som är ganska hygglig i Västerort, västra Storstockholm, och det gör ju att det på 5-
10 års sikt så behövs det ett sjukhus till alltså. Fortsätter det att växa som det gör så 
har ju hela Stockholms län vuxit med ett Malmö om 10 år. Och tillväxten i västra 
förorterna är större än Stockholms län i genomsnitt. Så det behövs mer lokal 
sjukvård i det här området.

                                          
6 Jag är inte helt med i samtalet här! 
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(Tommy) Det är en expanderande marknad kan man säga? 

Ja. Och där vill vi vara med. Ja sådär ser konceptet ut där. Och tidsplanen är att 
vi räknar med att kunna dra igång verksamhet om 19 månader, årsskiftet 02-03. 
Sedan har vi då, också fixat under förra året, ett intentionsavtal med landstinget om 
att vi skall kunna få ta hand om östermalm, alltså få ta huvudansvaret för 
akutsjukvården på östermalm. (...) Vi får väl inte hundraprocentig marknadsandel 
där, [inte] direkt i alla fall. Säg att det blir 40-50 tusen invånare ungefär som 
kommer att vända sig till oss i första hand. Och det är ju 20 procentig ökning av 
vår verksamhet.  

(Tommy) Hur kunde ni få det? 

Vi är billigare.

(Tommy) Det är bara det? 

Närmare och billigare. Ja det är ju den här köp och säljmodellen som givit 
genomslag här då. Nu har vi inte säkrat i avtal, men vi har ett intentionsavtal så att 
säga, att när vi kan ta emot så avser landstinget att flytta beställningarna från 
Danderyd till S:t Göran. 

(Tommy) Och när kan ni ta emot dom då? 

Ja vi behöver göra flera saker. Vi behöver göra en utökning av vårdplatser här på 
S:t Göran, vi behöver fixa akuten en del, kapaciteten där. Vi behöver få upp 
Bromma sjukhus. Så att vi ser väl det successivt. Att i takt med att de här grejerna 
faller på plats så flaggar vi upp och så får vi stegra successivt. Och så kommer vi till 
en dag när man börjar dirigera om ambulansen och säger att nu skall dom åka till 
S:t Göran istället för till Danderyd.

(Tommy) Men det är en intention? 

Ja, vi har inte färdigt kontrakt. Men vi har skrivit under ett gemensamt dokument 
där vi är överens, där landstinget har för avsikt att göra detta successivt fram till 
2003. (...) 

(Tommy) Jag tänkte på den här ABC, activity based cost modellen, har ni modifierat den eller. 
I min värld har jag hittat den mest i olika former av industriella företag?  

Alltså metodiken är ju direkt tillämpar på vår typ av verksamhet. Så att där är det 
inga problem alls. Inga problem på teorisidan så att säga, utan det är ju att göra 
jobbet i praktiken. (...) Men själva metodiken den är ju precis densamma som man 
har i vilken industri som helst. (...) Ja sedan så har du nästa steg då, privatiseringen
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med ny ägare då, (...) jag menar vi har en investeringstakt idag som är dubbelt så 
hög som vi hade tidigare. För nya ägaren tycker att det är rätt. Jag menar vi har 
använt nya typer utav incitamentsystem, 43 % av våra anställda äger 
teckningsoptioner i Capio. Det är ju saker som inte har funnits förut.

(Tommy) Lojalitetsökande saker? 

Ja just det. Sedan är det klart nu har vi bytt logotype det är väl liksom ingenting 
som medarbetarna jublar över. Jag menar det är ju sådant dom kan märka eller kan 
reta sig på. 

(Tommy) Det var väl en liten process det där? 

Ja, det var väl vissa som, ja, det handlar ju också om att se till helheten. Det är 
bra för hela Capio att vi har en gemensam profil. Och att i och med detta så är det 
bra för S:t Göran också. Även om det kortsiktigt inte är bra för S:t Göran att byta 
profil. Så långsiktigt är det bra (...).  

(Tommy) Men namnet består? 

Ja, (...) och det är en princip i vår profilering i koncernen, att de lokala 
varumärkena skall vi använda för att dom är ju starka. 
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Appendix 4. Huddinge Universitetssjukhus AB 

Huddinge tar initiativ 
Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2001-05-09 
Huvudaktörer: VD Huddinge Universitetssjukhus AB och Tommy Jensen 

(Tommy) Jag tänkte inleda med frågan hur har det gått med Huddinge under året, vad har ni 
gjort?

Oj, oj, oj, vi har gjort många saker. Du får nog specificera frågan lite mera. 

(Tommy) om man tänker sig specifikt till bolagiseringen? 

Jag har uttryckt i massor av olika tidskrifter att vi har fått igång vår styrelse, eller 
fått igång vi har ju en styrelse, som har anammat sitt uppdrag med bravur och vad 
man kan konstatera är väl att vi har fått betydligt kortare beslutsvägar. Vi har sjösatt 
olika projekt för att försöka att tydliggöra oss lite mera och fokuserat rätt mycket på 
ansvar i en decentral organisation. Vi hade ett bra resultat dessutom i förra året som 
gladde oss mycket. För gemene man ute på golvet kanske det inte har märkts så 
mycket att vi har blivit ett bolag. Men å andra sidan så är vi ungefär 6500 personer. 
Så det kommer att ta lite tid att vända en sådan här ångare. Men man kan säga att 
det har blivit en betydligt tydligare struktur och mycket kortare beslutsvägar. Det 
har blivit mer ordning och reda under den här kortare tiden kan jag väl säga. Och 
det finns en, som jag upplever det, drivkraft från de chefer som finns att vilja hitta 
nya modeller, kanske arbeta på andra sätt. Hitta nya intäkter. Ta mera ansvar och så 
vidare.

(Tommy) har ni gjort någon omorganisering? 

Smärre justeringar i mina staber är gjorda. Staberna är då för mig ett stödjande 
organ till linjen. Så där har vi försökt att fokusera olika delar i vårt så kallade 
balanserade styrkort, personalsidan, ekonomisidan och framförallt kvalitets- och 
verksamhetsutvecklingssidan. Att få ihop då allt från evidensbaserad vård med 
tekniker för att underlätta för vårdpersonalen. Balanserad verksamhetsstyrning, där 
du inte bara mäter ekonomiska termer, utan du måste mäta andra saker, typ 
kvalitet, typ patientnöjdhet (...). Vi måste hitta relevanta mätetal och inte bara 
pengar. Vad vi också har dragit igång, som jag kanske inte pratade om sist, det har i 
och för sig inte med bolaget att göra, det är att vi försöker titta på ett koncept som 
vi kallar för Vård Nära Service där vi upplever idag att sjuksköterskor och doktorer 
är belamrade med massa administrativa uppgifter, av olika sorters anledningar, det 
kan vara socialstyrelsen det kan vara andra saker. Där vi nu [arbetat] under ungefär 
ett års tid, vi har sjösatt konceptet nu, att titta på personal, ny personalgrupp. (...) Vi
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kan inte låta sjuksköterskorna få mer och mer administration på sig, då har vi snart 
inga sjuksköterskor. Så vi tittar på lite nya modeller, titta på hur den framtida 
vården skall se ut. (...) 

(Tommy) Hur har den här bolagiseringen tagits emot? 

Jag tror att den har tagits emot mycket väl. Vi har (...) ett gemensamt 
utbildningsprogram1 för doktorer som skall bli klinikchefer, dom har gjort lite 
sådana här revisioner. Där har bolagiseringsfrågan kommit upp då och där man 
uttrycker att i början var man väl lite nervös för nu skulle allting bli förändrat. Och 
det skulle bli helt nytt och det var lite oroligt. Nu är det tvärtom egentligen, nu 
sitter man egentligen och bara väntar, när kommer de stora förändringarna, hoppas 
dom kommer snart. Man kan säga att det har gått i lugn takt och vi försöker nu 
implementera olika saker. Framförallt att få ut ansvaret där ansvaret hör hemma. 
(...) Det är väl en förväntan som finns. Vad vi också har gjort det är att vi, faktiskt i 
dagarna nu och det kan man väl kalla någon slags kulturrevolution, satsar nu 80 
miljoner utöver de potter som finns på personalen i någonting som vi kallar Den 
Goda Arbetsplatsen. Som berör egentligen 4 huvudområden och det är naturligtvis 
lön, där vi måste få en differentierad lönesättning. Vi pratar om ledarskap, vi pratar 
om arbetsmiljö och vi pratar om kompetens- och karriärplanering. Ett jättepacket 
som skall sjösättas nu här. 

(Tommy) Kan ni differentiera lönerna? 

Vi måste göra det och lönesättning är en sak mellan chef och medarbetare. Och 
det klart att du kanske inte kan göra allting på en gång, eftersom det kommer att 
kosta rätt mycket pengar. (...) Det här måste man jobba med ganska intensivt med 
de fackliga organisationerna för det finns ju centrala avtal som säger en massa olika 
saker i de här frågorna. Men det är den här vägen vi jobbar med nu, intensivt. 

(Tommy) Det var det jag tänkte landstinget har ju centrala avtal? 

Ja just det och vi lyder ju under dom. Men även de fackliga organisationerna vill 
ju gå åt det här hållet. Och det kanske kommer att ta lite tid (...). 

(Tommy) Eftersom det är ganska ont om arbetskraft i Stockholm, då skulle man kunna 
tänka sig att det blir en löneglidning? 

Ja du kan kalla det för löneglidning i och för sig om du vill. Vi kallar det för 
individuella nivåhöjande åtgärder. Där det idag ligger snett. Och vi måste ta tag i 
det här så att vi kommer ur den här onda spiralen. Och det är vad vi gör här nu då 
som första sjukhus skulle jag vilja säga.

                                          
1 Med Linköping, Örebro. 
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(Tommy) Men tänk om de andra följer efter då? 

Helt säkert. Det är möjligt att de andra följer efter det kan jag inte svara på. Vi 
har tagit det steget att vi måste hitta en modell så att vi kan behålla vår personal. 
Annars har vi ingen personal.

(Tommy) (...) Kommer [ni] att hålla resultatet ändå, (...) eller blir det en fördyring för 
landstinget?

Vi gör det inom våra ramar. Det är inga nya pengar som flyger in som svalor här. 
Det blir ju att titta över den struktur man har och de kostnadsmassor som går att 
titta över. Men det går också att titta över intäktsmassorna, vi kallar det för 
resultatpåverkande åtgärder, som naturligtvis skall till. Och det finns ju vissa 
kostnadsslag som man kan titta på ganska ordentligt. Det är ju övertid, det är 
inskolningskostnader, annonskostnader och det är bemaningsföretag. (...) Vi måste 
hejda den här utvecklingen på ett eller annat sätt. (...) Vi har ett ersättningssystem 
idag som bygger på DRG, som du väl känner till, och vi håller på att göra om hela 
det systemet och det har varit en bolagiseringsfråga, att få rätt ersättning för vad vi 
gör. Och där driver vi någonting som heter Kostnad Per Patient. Vi får ju inte 
ersättning idag enligt DRG systemet för kostnadsytterfall till exempel och här 
driver vi tillsammans med Karolinska sjukhuset och landstinget en ny modell för 
ersättning av kostnadsytterfall. (...) Om du tänker dig hur DRG systemet är 
uppbyggt. Du får ju betalt enligt en normalgalla och det är ju ett system som gagnar 
dom som egentligen inte har akutvård. De har samma ersättning som dom som har 
akut vård. Sedan har du universitetssjukhusen som har forskning och undervisning 
dessutom. Då missgagnar det oss och då måste vi ha en modell och ett system för 
det där vi också får ersättning för både vad vi kallar sista instanspatienter och annat. 
Och då börjar vi nu då med kostnadsytterfall, när patienten kommer in och när han 
skrivs ut så finns det förknippade vårdtjänster mot den patienten. Kalla det för 
något slags fakuraunderlag där vi kan tala om att så här mycket har den här 
patienten kostat som har legat här. Och där du inte pratar om 
normalfördelningskurvor utan faktiska kostnader. Det tror jag kommer att bli 
väldigt viktigt för framtiden att vi av både kvalitetsskäl och av ersättningsskäl blir 
tydligare i vad den vård vi utför kostar. 

(Tommy) Är det en ersättning av eller en vidareutveckling av DRG? 

Det är en vidareutveckling av systemet kan man säga (...) där vi fokuserar på vad 
kostar vården för en patient som har en viss sjukdom. Väl definierat, allt ifrån det 
att patienten visar sig här till patienten åker ut. Alltifrån läkemedel till röntgen till 
prover, det finns då ganska väl definierat då i ett, vad kan man kalla det för, ett 
fakturaunderlag. Som också sedan kan användas till benchmarking som också kan 
användas till prioriteringar, är det så här det skall gå till i vårdkedjan. (...) 
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(Tommy) Jag funderade också på det här; hur vet ni hur ni skall göra när det är så här 
oklart. Eller tutar ni på och kör hur som helst? 

Jag är ju av den fullkomliga tanken och inriktningen att det gäller att driva och 
det gäller att leda och det gäller att ta initiativ. Min uppgift, som ansvarig här, det är 
att ta alla möjliga initiativ som någonsin kan tas. Och de kan vara väldigt drastiska. 
Allt utifrån sammanslagningar till att hitta modeller som aldrig har hittats förut. (...) 

(Tommy) Men det finns ju en skillnad om du vet att vi kommer att ha kvar vår 
basverksamhet här? 

Det vet vi ju inte riktigt och det här är ju lite oroväckande. Samtidigt som vi har 
någon sorts 3-årigt vårdavtal så kan man fråga om vi har det eller inte. Och här 
måste man ju bli tydlig då (...), det vill säga vad är det som man skall behålla och 
vad är det som skall konkurrensutsättas. (...) Vilka får upphandla, är det 
verksamhetsövergångar eller är det inte, annars kommer kostnaderna bara att öka. 
Det här kan man ju känna att det finns ingen direkt utstakad väg. Vad vill man med 
sjukvården egentligen? Den är inte tydlig, i en koncern, om vi nu får kalla oss för 
det, så har du ju en tydlig vision och tydligt utstakade mål. Och dom måste man bli 
väldigt tydliga med. Har man inte det då blir det lite av att den ene gör som den ene 
vill och den andra gör som han vill. (...) 

(Tommy) Du nämnde att man gör lite grann vad man vill? 

Nej, men också är man tydlig att man gör det. Och då är det återigen full 
konkurrens eller inte, koncern eller ej och det är en väldigt bra fråga. Samtidigt så 
ligger det i ägardirektiven, alltså vi kan inte fatta vilka beslut vi vill, vi kan inte starta 
verksamheter hur vi vill, för det måste ske i dialog med beställarna. Så att vi kan 
inte göra vad vi vill. Om vi vill starta någon ny verksamhet här så måste vi också ha 
pengar för det. Det måste ju ske i en dialog med beställarna. 

(Tommy) Jag tänkte på ett exempel, ni håller på med en helikopterplatta? 

Hur menar du då? 

(Tommy) Skall ni inte bygga en helikopterplatta? 

Vi har en, men vi kommer att lägga upp den på taket. 

(Tommy) Okej och där har ni gjort ett avtal med Lokum? 

Jag vet inte om du vet hur det ser ut här? 

(Tommy) Nej? 
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Det är nämligen så att vi har ett universitetssjukhus och vi har en högskola och 
vi har en ganska stor forskningsbit, ett jättestort område. Där vi också kommer att 
utveckla en forskningspark. Och sedan så finns det en massa mark runt omkring 
detta sjukhus som man måste utnyttja. Och för att kunna utnyttja så kan man inte 
ha en helikopterplatta som ligger på marken. (...) Därför har fastighetsägaren 
föreslagit att flytta upp helikopterplattan så att man kan få loss tomter och annat 
och fortsätta att expandera i den här infrastrukturella forskarbyn som det så 
småningom kommer att bli, hjärtat av ett universitetssjukhus. Därför flyttar vi upp 
vår platta, eller fastighetsägaren. Och vi behöver naturligtvis mera lokaler så att det 
stämmer ganska väl överens.

(Tommy) Men är det förankrat mot ägaren? 

Ja. Jag har hört att det har varit diskussioner. Jo det har varit en jävla 
diskussioner, vad jag förstår mot fastighetsägaren och fastighetsägarens styrelse och 
ägaren. Men dom tror jag är utklarade så det skall inte vara några konstigheter. Det 
är återigen vad är det som i bolagsordningar och ägardirektiv får beslutas och inte 
beslutas.

(Tommy) [Tror du att politikerna] kände att ni gick förbi [dom] när ni pratade med Lokum? 

Det är möjligt men vad vi gör med Lokum det är ju bara att vi säger att vi betalar 
en hyra. Sedan är det ju Lokums sak att investera. Så att vi har nog inte gått förbi. 

(Tommy) Fast Lokum är ju inom landstinget också? 

Just det men Lokum är ju sin egen juridiska person. Det finns styrelse som har 
sina uppgifter och sina direktiv. Och det är inget som har stridit mot dom 
direktiven.

(Tommy) Men det är inte utformat någon agenda för vad man får göra och inte göra? 

Nej de ägardirektiv som finns de är väldigt öppna. Vi följer aktiebolagslagen och 
inom de ramarna jobbar vi. Sedan så har vi i ägardirektiven vissa saker som måste 
upp och beslutas av landstingsfullmäktige, och det är ju när vi går in i dotterbolag, 
eller bildar dotterbolag, eller gör någonting annat. Och vi är ju på väg att bilda 
dotterbolag och då går det ju den formella vägen. Sedan har vi gått in i andra bolag 
med liten ägarandel men det är en styrelsefråga själv. 

(Tommy) Vilka då? 

Vi har gått in i ett samarbete med Skandia och Ericsson som är ett nytt paket 
som bygger på trygghet, hälsa och säkerhet. Där man har en grundplatta i teknik 
där avsikten är att kunna, i vårt perspektiv då, kunna få en större möjlighet att
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bedriva kanske avancerad sjukvård i hemmet med hjälp av teknik och annat. Så där 
är vi inne i det bolaget som är nystartat.

(Tommy) Ni har ju ett dotterbolag som heter S: t Erik, vad kommer att hända med det? 

Det är en bra fråga. Vi har ju formellt ett bolag som heter S: t Erik, det ligger ju 
som ett dotterbolag under oss. Så rent juridiskt är det så. Men samtidigt är det ju så 
att landstingsfullmäktige har tillsatt styrelse, så vi styr egentligen inte riktigt över 
verksamheten. Det är landstinget som har tillsatt styrelse och landstinget har ju haft 
för avsikt att sälja detta bolag, till intressenter. Bland annat personalen och det 
pågår en sådan diskussion nu som vi inte är involverade i.  

(Tommy) Men det borde ni kanske? 

Vi kommer att bli det med utgångspunkt ifrån att försäljningen, om det nu blir 
en försäljning, måste passera vår styrelse. Så att det är lite konstigt, det upplägget. 
Men det har sina randiga som vi inte behöver gå in på just.  

(Tommy) Ja, vad menar du då, sådana där små uttalanden väcker ju min nyfikenhet? 

Men du vet det har ju varit länge då en diskussion om, alltså hela ögonsjukvården 
här, när vi bolagiserades så skulle vi hålla ihop den ögonsjukvården och nu skall vi 
inte hålla ihop ögonsjukvården. Och redan för 2-3 år sedan så har ju personalen på 
S: t Erik haft en vilja att få vara delägare i S: t Erik. Och det har mig veterligt 
funnits någon sorts intern politisk uppfattning att det här känns väldigt bra. Och då 
var det diskussioner om att kunna äga det då, att man skulle ha en ägarkonstellation 
där landstinget äger 30, personalen 30 och extern finansiär 30. Och det här har gått 
i olika skalor nu allt ifrån att personalen vill äga 100, och då kommer ju frågan upp 
vad är värdet på bolaget och så vidare. Nu parkerade vi det som ett helägt 
dotterbolag i den bolagisering som var, under oss, samtidigt som 
landstingsfullmäktige tillsatte styrelse då för att markera, tror jag, att detta skall 
säljas då. Och då är det ju en politisk fråga igen och där vet ju du att 
[finanslandstingsrådet (m)] driver stopplagen rätt hårt och vill testa den. Å ena 
sidan ja, och å andra sidan så kan man säga, vilken köpare i ett sådant perspektiv 
vill gå in och sätta sig mot en stopplag. Det finns en massa synpunkter om de här 
frågorna som man kan fundera lite i. 

(Tommy) Men just det här med att ni inte är med i diskussionen? 

Ja vi är med i informella diskussioner. Men vi kommer inte tror jag, det får vi se, 
min styrelse har ju pratat mycket med [finanslandstingsrådet] om det här, och 
framförallt min styrelseordförande. Och jag menar när detta säljs så måste det 
passera vår styrelse. Vilket kan bli rätt intressant.  
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(Tommy) Å ena sidan så känner sig de där uppe överkörda med helikopterplattan och å andra 
sidan så har vi det tvärtom med S: t Erik då? 

Precis, ja det är barnsjukdomar. (...) Man måste bestämma sig, skall man köra åt 
det här håller eller skall man köra åt något annat håll. Och man kommer inte att 
kunna trolla med knäna. Jag tror att det är väldigt viktigt, att man politiskt uttrycker 
åt vilket håll man vill. Men formen för att driva det här hittills, som jag ser det, så 
har det varit mycket vitaliserande. (...) 

(Tommy) En sista fråga, vad är det ni planerar att göra här framgent? 

Den stora grejen vi har här det är Den Här Goda Arbetsplatsen. Vi måste få hejd 
på omsättningar, att behålla personal, att öppna vårdplatser så att vi har en dräglig 
miljö. Sedan jobbar vi naturligtvis intensivt med att hitta modeller för nya intäkter. 

(Tommy) Du menar alltså andra landsting, eller privata patienter… 

Jag vill inte utrycka privata patienter, utan att hitta intäkter utanför landstinget 
som kan vara av olika sorters slag. Det kan vara regionsjukvård, det kan vara massa 
sådana här saker. 

(Tommy) Är det från andra sjukhus också? 

Ja det är en beställarfråga i och för sig, men det är klart, att kanske starta nya 
verksamheter och sådant. 

(Tommy) Det kan ju vara bra pris och hög kvalitet så att ni får beställningar från andra 
sjukhus?

Absolut.

(Tommy) Är det en strategi ni har? 

Nej, det är återigen med ersättningssystemets ofullständighet att idag är det så att 
vi måste leva på volym beroende på den ersättningsmodell som finns. Framtidens 
ersättningsmodell tror jag inte kommer att se ut så. Den måste lyda på vad vi gör, 
det vill säga få betalt för vad vi gör och vill man inte att vi skall göra det så måste 
politikerna prioritera vad vi inte skall göra. Där volym blir mindre viktigt. Samtidigt 
som rollen som universitetssjukhus framförallt på forskningssidan fordrar ju den 
basala sjukvårdens patienter, det är ju dom man forskar på. Men det kan man ju 
hitta i andra konstellationer, samverkan och vi driver ett ganska stort projekt med 
Visby, sjukvården i Gotland, där vi har gått in i ett sexårigt partnerskap just för att 
utveckla nätverken, sjukvård i nätverk.  
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Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2001-06-12 
Huvudaktörer: Vice VD Huddinge Universitetssjukhus AB och Tommy Jensen 

(Tommy) Kan du beskriva för mig, övergripande, vad som har hänt på Huddinge sedan det 
blev bolagiserat, alltså centrala händelser och processer och så vidare?  

Ja, vad skall man säga för någonting. Det finns väl en sak som jag tycker är lite 
påtaglig och det är väl att vi har för vissa strategiska beslut radikalt förkortat 
beslutsvägarna, det måste jag ju säga. Vi har ju fattat beslut om ett antal strategiskt 
viktiga frågor som vi annars skulle behövt gå via landstinget. Och då hade det tagit 
väsentligt mycket längre tid. (...) Sedan (...) kan man ha olika perspektiv. Jag tror att 
om du frågar folk ute på sjukhusgolvet så tror jag inte att dom vill säga att dom 
märker så väldigt stor skillnad ännu. Däremot för oss som sitter ledningen, att ha 
fått en egen styrelse som på något sätt har tagit ett fast grepp i det här och är 
intresserade och driver den här utvecklingen. Det tycker vi är fantastiskt (...). Vi 
tycker väl fortfarande (...) att landstinget centralt inte riktigt lever upp till de 
förväntningar som vi har på en bra ägare. (...) 

(Tommy) Ni måste ju ha en dialog med landstinget? 

Ja.

(Tommy) Hur går den dialogen och vad vill ni föra fram, vad är era…

Ja alltså dialogen, det är inte särskilt mycket dialog egentligen. Utan ägaren ställer 
ett avkastningskrav på oss, och vissa elementära direktiv. Sedan så förhandlar vi 
med beställaren om avtal och sådana saker och ägaren har inte varit sådär väldigt 
tydlig, det handlar om avkastningskrav, ta en sådan här sak; vem skall framgent stå 
för infrastrukturella investeringar? (...) För det är stora tunga investeringar som skall 
göras och vem skall stå för dom fiolerna, skall vi göra det själva eller skall dom göra 
det, det är en fråga som inte är riktigt avklarad.

(Tommy) Fast är inte tendensen det att man skall föra in något avtal med landstingsägda att 
investeringar skall skötas av ägarsidan? 

Jo, nu har dom ju startat en utredning centralt i landstinget för att ta hand om 
just den frågan. För det här är otydligt idag, vem det är som skall fatta de här 
besluten. Och det är man medveten om där inne, så där finns nu ett sådant uppdrag 
för att gå igenom det här. För vi är osäkra, den DRG ersättning som vi har, den har 
ju inte utrymme för att ta emot och bedriva såhär stora saker. (...) 

(Tommy) Vilka processer har ni satt igång i Huddinge, organisatoriska processer, som en följd 
av bolagiseringen? 
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Det blir så väldigt fokuserat vid bolagiseringen, det är väldigt svårt att säga, vad 
är det som man gör för att man är bolag och inte bolag. Det här är en utveckling nu 
som vi driver på många olika områden. Jag menar skulle vi ha varit förvaltning så 
skulle många utav de här uppdragen genomförts i alla fall. Så det är väldigt svårt att 
öronmärka någonting och säga, jo det är tack vare att det är bolag. Riktigt så tycker 
jag inte att det är. Men alltså det är… 

(Tommy) Finns det något? 

Ja, vi har bildat ett antal dotterbolag med andra intressenter. (...) Vi har bildat ett 
dotterbolag ihop med Scandia och Ericsson och det skulle vi naturligtvis inte ha 
gjort om vi inte varit bolag. Så där har du en sådan där punkt. 

(Tommy) Vad har ni gjort mer för dotterbolag? 

Ja nu håller vi på med att bilda ett bolag som skall syssla med genterapi. För där 
är vi rätt så ledande idag och det vill vi gärna sätta på bolag för vi tror att det blir 
mycket enklare. Och där ligger [det] hos landstinget, att få göra detta. (...) 

(Tommy) En utav de här sakerna som man gör med den här modellen, och det säger 
politikerna själva (...), att man vill gärna ta ut sig själv från systemet? 

Ja, och det gör man ju i någon mening, men samtidigt så sitter man på sin 
kammare och ger oss direktiv. Men man går inte in och detaljstyr under resans gång 
som man gjorde tidigare. I och med att man hade styrelser som skulle lägga sig i 
vartenda investeringsärende. Sådant existerar inte alls nu, de lägger sig inte i ett 
dugg.

(Tommy) Och vad har det skapat för utrymme för er? 

Ja det har skapat ett väldigt stort utrymme för inom ramen för det uppdrag vi 
har så tar vår styrelse alla beslut. Vi tog ju exempelvis ett beslut nu om att bygga om 
hela vår intensivvårdsavdelning, man har tagit ett beslut om att digitalisera hela 
röntgen. Här rör det sig om ett par hundra miljoner och det har styrelsen tagit utan 
att gå in och fråga landstinget. Och det tycker dom är bra där inne för då slipper 
dom lägga sig i detaljer, som dom säger. (...) 

(Tommy) [Mer] internt i eran organisation? 

Vi har ju gjort ett stort investeringsprogram här nu på ca 80 miljoner, helårsbasis, 
som vi har rubricerat som Den Goda Arbetsplatsen. Det vill säga, vi satsar 80 
miljoner kronor för att få personal att stanna kvar och för att vi skall underlätta 
rekryteringen. Det projektet kommer vi nog att ägna väldigt mycket kraft och tid åt
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under hösten. Och vi sitter i den besvärliga situationen att Huddinge ligger ju 
geografiskt sätt i Stockholm inte så bra till. 

(Tommy) Vad menar du, i utkanten? 

Ja, det ligger ju söder om Stockholm. Om du jämför med en ung nyutexaminerad 
sköterska, eller vad det nu kan vara, så vill dom förmodligen hellre arbeta och bo 
inne i staden, än att bo (...) och arbeta här ute och det är en nackdel som vi har. 
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Appendix 5. Den Stora Upphandlingen: En inre marknad med 
offentlig ram 

Några tjänstemäns uppfattning om syfte, mål, tidsplan och omfattning
Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2001-04-19 
Huvudaktörer: Projektchef DSU och Tommy Jensen 

(Tommy) Jag tänkte att du kunde berätta för mig, vad är den här stora 
upphandlingsomgången för något? 

Bakgrunden kan man väl säga är juridisk, därför att man började en 
bolagiseringsprocess av sjukhusen i Stockholm. Och första sjukhuset ut var ju S:t 
Göran som sedermera blev privatägt. Och sedan så har vi Huddinge och Danderyd 
som blev bolag. Därefter så var tanken att SÖS och KS, Norrtälje och Södertälje 
skulle följa efter, men den processen har avstannat, fryst kan man väl säga, och 
ingen vet riktigt hur den fortsätter, det är ju en politisk fråga. Där folkpartiet ville 
först utvärdera effekterna av bolagiseringen innan man gick vidare. Men i och med 
då att man har bolagiserade sjukhus och ett privatägt sjukhus så faller det genast 
under lagen om offentlig upphandling, att man skall upphandla den verksamheten i 
konkurrens. Som det är nu då har vi fyra sjukhus som drivs i egen regi, av 
landstinget själva, de omfattas inte av LOU, däremot kan politikerna ta ett beslut 
om att de också ska vara med och lägga anbud i upphandlingen. Men det beslutet är 
inte fattat ännu utan det är fortfarande en så kallad vägvalsfråga. 

(Tommy) Hur tror du att det går i den vägvalsfrågan? 

Ingen aning. Vi ska träffa politikerna nästa vecka för att lyfta vägvalsfrågan och 
belysa den. Det finns många fler vägvalsfrågor men det här är en utav dom. Vi 
måste naturligtvis ge dom lite faktaunderlag också, juridiskt sett finns det inga 
hinder för det? Men dom måste ta ställning till vad de tycker själva om det här (...). 
Upphandlingen i sig är ju bara ett verktyg för att få fram avtal och ett sätt att styra 
ekonomiskt. Men man kan också ta det här tillfället, eller den här upphandlingen, 
som en möjlighet att skapa förändringar i en annan inriktning (...). Man vill fokusera 
mera på medicinsk kvalitet, man vill fokusera mera på kvalitetsuppföljning, man vill 
få en tydligare totalkostnadskontroll, man vill få till en bättre dialog mellan 
beställare och utförare, mellan leverantörer och beställare. Man kanske också vill 
styra patientströmmarna på ett annat sätt framöver. Man vill ju inte att lika många 
människor ska besöka sjukhuset utan vända sig mer till den närsjukvård eller 
primärvård som finns ute i sjukvårdsområdena. Och det är väl dom mål som man 
hoppas kunna uppnå genom den här upphandlingen. (...) 
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(Tommy) Men är det DSU som ska utformas så att de här incitamenten ska komma till så 
att säga? 

Det här med mål och så vidare det är ju sådant man vill uppnå oavsett 
upphandling eller ej. Upphandlingen är som sagt ett verktyg, ett sätt att arbeta, ett 
sätt att ha en struktur i en ekonomisk styrning (...). Alla de här målen som jag 
räknade upp de vill man ha vare sig man har upphandling eller ej. Man ska inte tro 
att upphandlingen är ett trollspö som löser alla problem i världen. Utan det är ett 
sätt att jobba på. Vad vi måste fundera på det är ju, vad vill vi med sjukvården och 
hur når vi dit? Sedan kan man då med hjälp av upphandling och avtal formulera det 
i skrift och skaka hand med leverantörer om att det här ska vi tillsammans uppnå. 
(...)

(Tommy) Vad är omfattningen av DSU? 

Vad är omfattningen, vad är akutsjukvård? Ja om man enkelt uttrycker det så är 
det all den vård som produceras inom sjukhusens väggar idag. Sedan finns det en så 
kallad gråzon som bedrivs utanför sjukhusen idag, det är sådan vård som vi tidigare 
har plockat ut från sjukhusen (...). Men i stort sett är det allt som görs på sjukhusen 
idag, kan man väl säga, det är väl det som omfattas av den här upphandlingen. Och 
det är våra sju akutsjukhus som vi har i länet där då alltså fyra drivs i egen regi, två 
är bolagiserade och ett är privat.

(Tommy) Ja om det nu blir ett beslut att de fyra i förvaltning ska vara med? 

Ja det vet inte jag idag. Därför att när man började den här processen så hade alla 
i tankarna att alla så småningom skulle bli bolag och idag är det ingen som riktigt 
vet hur det här fortlöper och hur det blir. Så därför så är det en viktig vägvalsfråga, 
hur vi gör med de här fyra sjukhusen, skall dom vara med i den här upphandlingen 
eller inte. 

(Tommy) Men har man inte utformat en del spärrar i det här systemet, alltså det finns ett 
strukturbeslut om att sju akutsjukhus ska det vara [i Stockholms läns landsting]? 

Dom förutsättningarna lades då tidigt vad jag förstår, långt innan jag kom in i 
processen då förra året, och jag har stämt av dom med politikerna och det är väl 
dom förutsättningarna dom tycker ska finnas kvar (...). Upphandlingen får inte leda 
till ett resultat som blir att ett sjukhus ska läggas ned eller privatiseras. Det är väl 
ungefär enkelt beskrivit deras förutsättningar som dom har givit oss då.

(Tommy) Då finns det [spärrar] att viss del av akutsjukhusens verksamhet inte kan 
upphandlas? 
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Ja, det är ju till exempel forskning och utveckling (...). Men vad vi menar med 
den vården det är de här absolut svårast sjuka patienterna, där också i vissa 
specialiteter bara finns på vissa sjukhus. Och där vill man inte heller sprida det till 
andra sjukhus, utan det är så pass speciellt så att det ska vi ha koncentrerat till något 
sjukhus.

(Tommy) Men är inte allt det som har med akutsjukvård exkluderat, alltså intensiv… 

Nej, det är med i upphandlingen, allt det som bedrivs inne på sjukhuset är med 
och intensivvård, alltså hur de organiserar arbetet det är ju upp till sjukhuset, vi 
kommer ju att definiera vilka patientgrupper som ska omhändertas. Och då blir det 
ju all verksamhet som idag görs där. 

(Tommy) Hur ser tidsplanen ut för det här? 

Tidsplanen är den att förfrågningsunderlagen ska vara klar mars nästa år [2002] 
och sedan så kommer anbuden att skrivas då under perioden mars till och med 
någon gång augusti-september någon gång nästa år. Och sedan är det ju val då, i 
september, och valet är då under den perioden då anbuden precis har kommit in. 
Sedan därefter är det driftstart den första januari, 2004. (...) 

(Tommy) Där ingår alltså den medicinska utredningen, alltså patientgrupper? 

Beskrivning av vårdtjänster, ja. Där jobbar vi ju för fullt med att försöka få fram 
bra kravspecifikationer kring olika patientgrupper. Jag tror inte vi kommer att 
lyckas i alla patientgrupper. Vi kommer att lyckas i några, att göra bra beskrivningar, 
men det är gott så tror jag. För det är längre än vad vi någonsin kommit tidigare. 
Den tidsplanen känner jag mig nog ganska trygg med. Sedan kan jag inte garantera 
för resten av tidsplanen för där är det så många andra osäkra faktorer, valet är ju 
ett. Sossarna, alltså oppositionen tycker ju inte om det här med upphandlingen. De 
vill ju stoppa upphandlingen med motiven att det är alldeles för många risker med 
den. Så att blir det majoritetsskifte så vet inte jag vad som kan hända (...). 

(Tommy) Det har ju redan blivit en del händelser politiskt som har spelat in lite grann, vi 
skulle ju haft två akutsjukhus till som skulle ha varit bolagiserade vid det här laget, eller 
åtminstone det ena var ju från den första januari, det var SÖS, och det andra, KS, skulle vara i 
höst. Men det är lagt på is, hur påverkar det DSU förberedelsen? 

(...) Frågan är om den verksamheten som bedrivs på de förvaltningsdrivna 
sjukhusen ska omfattas av upphandlingen eller ej. 

(Tommy) Men då finns det två scenarier, antingen gör man upphandling med de fyra interna 
sjukhusen, eller [inte]. (...) Hur förändrar det ert arbete? 
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Om de ska vara med då kan det utvecklas det scenariot att om de vinner, om de 
är bäst vad gäller kvalitet och alla andra urvalskriterier och pris, då avbryter man ju 
upphandlingen och säger att vi upphandlar inte den här delen utan vi fortsätter att 
driva i egen regi. Det här måste man tänka igenom väldigt noga innan för det har 
med trovärdigheten att göra som beställare. Om det skulle vara så att de inte skulle 
vara bäst vad gäller kvalitet och pris och så vidare då måste man också vara beredd 
på att det kan komma in någon annan aktör och driva den här verksamheten. Och 
det här måste jag berätta och klargöra för politikerna, alltså vilka konsekvenser det 
får med sig om man låter egen regi anbud vara med. Därför att då konkurrerar dom 
ju med andra. 

(Tommy) Fast det kan aldrig bli en konsekvens att man tappar så mycket att man kan gå 
under?

Hur menar du? 

(Tommy) Det här interna sjukhuset som är med (...), det här beslutet finns ju att det kan 
aldrig bli så dåligt att det kan slås omkull? 

Nej, sjukhuset slås inte omkull men det kan ju komma in någon annan som 
driver det. Annars är det ju inte konkurrens? 

(Tommy) Då blir jag lite förvirrad här, den här upphandlingen det är väl om patienter och inte 
vem som ska driva sjukhuset? 

Du menar om volymer, jaha då förstår jag att du blir förvirrad därför vi är inte 
klara med vad det är dom ska konkurrera om. Själva upphandlingsmodellen, den 
som finns i strategin, vi är inte riktigt säkra om det är den som vi ska använda oss 
utav. Därför att den bygger ju på att det medicinska programarbetet skulle kunna 
dela in patienterna i de här fyra boxarna. Och nu har vi fått till svar att det kan dom 
inte göra.

(Tommy) Vilka 4 boxar då? 

Sällan förekommande vård, garantivolym, garantivolym som kan utsättas för 
konkurrens och den sista boxen, extern konkurrens. Så att vi diskuterar faktiskt 
fortfarande på vilken ledd vi ska skära så att säga. Om det ska vara patientvolymer 
eller om det ska vara som ett affärsområde, man kan tänka sig sjukhus eller 
motsvarande.

(Tommy) Vad händer om det är ett affärsområde eller sjukhus, vad går upphandlingen ut på 
då?
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Då skulle det kunna komma in, rent teoretiskt, en annan aktör. Men det tror jag 
inte att politikerna är intresserade [av]. För det är ju det som de har sagt till oss i 
sina förutsättningar, att de inte vill att ett sjukhus ska privatiseras. 

(Tommy) Vi har dessutom en lag också1?

Ja dessutom har vi en lag också, så att det måste antagligen handla om det du 
säger, patientvolymer. Och då kan dom inte förlora allting, nej. 

(Tommy) Nu är jag med igen! (...) Det var det ena scenariot, men det andra scenariot var att 
de [förvaltningsdrivna akutsjukhusen] inte är med? 

Att dom inte är med, ja då ser jag framför mig att då är det omfattningen 
Huddinge, Danderyd och S:t Göran och den verksamhet som finns och bedrivs 
där. (...) 

(Tommy) Det var det scenariot, men effekter av den här DSU, vad räknar man med för 
effekter? (...) 

Det här med vad det kan kosta då, det har man ju diskuterat mycket. Ska det bli 
billigare eller är det här ett sätt att hålla kostnaderna inom rimliga nivåer eller 
kommer det här att bli dyrare. Det är ju intressant och det tror jag ingen kan svara 
på idag. Därför att man kommer att göra en ekonomisk analys här under året och 
följa alla dom som ställs i upphandlingen och försöka beräkna vad innebär det här i 
praktiken, vad kommer det här att kosta (...). Jag har inte på senare tid hört politiker 
basunera att det här skulle bli mycket billigare (...). Utan snarare är det väl att hålla 
kostnaderna i schack, att få mera kontroll över kostnaderna. Det är väl ett önskemål 
och en effekt som man vill uppnå. Man vill också uppnå att incitamenten är rätta, 
som jag sade då att ersättningssystemen är sådana som gör att målen uppfylls, vilket 
dom inte är idag. Det tror jag är jätteviktigt. (...) 

(Tommy) Men när ni får in anbud från leverantörerna, (...) och så har ni fyra interna, och så 
har ni någon slags intern-extern, om man nu kan kalla aktiebolagen för det, och så har ni ett 
privat. Finns det risk att man snedvrider konkurrensen här i bedömningen av anbuden? 

Den risken finns alltid och det är ju det som man måste vara väldigt väldigt 
observant på om man ska ha egenregi anbud. Det har ju NOU2 varit väldigt tydliga 
med, alltså de har inget emot att man har egen regi anbud, men det finns ju en 
massa regler kring hur man bedömer anbud och att man inte får titta på dom med 
mildare ögon och sådär. Så att där gäller det att vara väldigt objektiv. Jag menar det 
är ju offentlig upphandling och alla har rätt till insyn så det kommer ju att granskas 
både fram och bak och upp och ned.
                                          

1 Här avser jag Stopplagen. 
2 Nämnden för offentlig upphandling 
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(Tommy) Hur ska man gå tillväga för att skapa den här neutrala konkurrensen? 

Det man kan göra innan det är att vara väldigt tydlig med vilka urvalskriterier 
som gäller. Beskriva dom så gått det går i förfrågningsunderlaget, på de här och de 
här grunderna kommer vi att välja. Det är väl ett sätt. Ett annat sätt är väl att anlita 
expertis från andra delar av Sverige, som med helt fräscha ögon skulle kunna hjälpa 
oss att titta på de här anbuden. (...) 

(Tommy) Men de här anbuden, till exempel S:t Göran skickar in ett anbud då har man 
overhead kostnader i anbudet naturligtvis, har man det om man är ett internt sjukhus? 

Det måste man ha. Om det skiljer sig i sådana saker då måste man nollställa 
anbuden. Det måste vara lika förutsättningar för anbudsgivarna. 

(Tommy) Men man kanske inte får fram vad overheadkostnaderna är? 

Nej, och det är det som är svårigheten med egenregi anbud. Det är ju ingenting 
specifikt med den här upphandlingen utan det är ju en allmän fråga. 

Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2001-04-27 
Huvudaktörer: Beställardirektör HSN staben och Tommy Jensen 

Det medicinska programarbetet är ju ett otroligt viktigt underlag för vad vi ska 
handla upp. (...) Sedan så är det jobb med att ta fram kvalitetsindikatorer för att i en 
sådan här upphandlingssituation kunna ställa kvalitetskrav. Eftersom det är en av 
de stora riskerna, att man försöker tumma på kvaliteten och göra det billigare. Och 
en tredje mycket basal och grundläggande [del] är att [vi] håller på att ta fram en 
vårdetisk plattform, vilka värderingar är det som ska styra vården (...). Riskerna med 
en sådan här upphandling ska minska vad gäller dåliga kvaliteter, att pengarna styr 
för mycket. Då måste man ha en pendang till det där, i form av kunskap och 
värderingsdiskussion.

(Tommy) Om du tar det första – hur går det? 

Det medicinska programarbetet (...), det är ju flera hundra personer som deltar, 
och vi har ju då jobbat mycket med professionen i Stockholm för att ta fram 
riktlinjer för olika diagnosgrupper. Vi har startat 13 stycken huvudområden, där har 
vi utsett 13 medicinska råd. Vi har något som heter Stockholms medicinska råd 
med välrenommerade läkare i spetsen. Sedan har dom en sjuherrans massa folk 
under sig som jobbar med olika diagnosgrupper och olika sjukdomsgrupper. För att 
ta fram hur vill vi att vården ska gestalta sig, vilka kvaliteter ska den ha, vad har 
patienterna rätt att kräva utav vården om de får en speciell sjukdom. Så att det där
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är ett jättejobb (...) med att ta fram en grundrapport till hösten som ska ligga till 
grund för anbudsunderlagen. 

(Tommy) Det är alltså grund till prissättning? 

Ja och egentligen också för att se liksom vad är best practice, vad är det vi ska 
köpa. Ska vi köpa vad som helst. Får sjukvården använda vilka metoder som dom 
vill, göra hur som helst, och vi betalar. Eller är det faktiskt så att det finns några 
grundkriterier inom ett sjukdomsområde till exempel (...).  

(Tommy) Kan de bli ett styrinstrument för att homogenisera sättet att behandla patienterna? 

Det kan det absolut bli och det är ju också. Det är ju professionen själva som 
leder det här så att det blir någon slags konsensus. Att så här gör vi i Stockholm. Då 
ska det vara ganska svårt att göra på något annat sätt. Då får man liksom resten av 
professionen mot sig det finns också patientföreningar med och politiker 
naturligtvis eftersom det är de i slutändan som beslutar om de här underlagen.  

(Tommy) Men det låter så otroligt komplicerat för mig? 

Komplicerat. Det är komplicerat.

(Tommy) Det här med att få ihop olika patientgrupper och kunna mäta hur mycket 
vårdinsatser som krävs och få ihop hur man ska göra det, när man vet att det görs på olika sätt 
beroende på vilken läkare man kommer till? 

Ja precis. Det är komplicerat. Men (...) effektivitetsvinsterna finns ju väldigt 
mycket i att faktiskt använda rätt metoder (...). Det är ett väldigt svinn på att man 
använder gamla uråldriga metoder och väldigt svinn att man använder alldeles för 
moderna metoder som inte är utprovade (...). Man får inte gå för långt här för då 
blir det som i USA, att man har guidelines och stoppar utvecklingen helt och hållet. 
Men någonstans så finns det nog en för stor frihet just nu, i alla fall om man tittar 
till vår ekonomi. Men visst det här är ett jättekomplext jobb alltså, och stort. Det är 
ju inte en tjänst som vi håller på och ska upphandla utan det är ju 1000. (...) 

(Tommy) Men vad ger det för fördel till anbudsunderlagen? 

(...) I anbudsunderlagen kommer det att stå mer om innehållet i vården än att 
bara säga 3000 vårdtillfällen punkt. Då kan vi säga, vi vill ha 3000 vårdtillfällen, ni 
ska använda evidensbaserade metoder, ni ska ha de här kvalitetsindikatorerna, 
[detta] kommer vi att följa upp regelbundet. Sedan så är vi inte riktigt säkra på hur 
vi kan omvandla det där till anbudsunderlag, det får vi ju ärligt talat säga, men det 
ingår ju i utvecklingsarbetet. (...) 
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(Tommy) Men de här begränsningarna som man har lagt in. Hur ser du på dom? 

(...) Frihetsgraden i upphandlingen styrs väldigt mycket av de här 
begränsningarna, så att det vi håller på med nu och funderar väldigt mycket över, 
och har dialog med politiken. Om vi nu har de här begränsningarna, att det ska vara 
sju sjukhus och det är inte management som vi ska upphandla, det ska inte bli 
privatiserat eller uppköpt, vilka dynamiska effekter går vi miste om då, vilka 
dynamiska effekter har vi kvar? För att alla de här begränsningarna gör ju då att 
dynamiken på något sätt begränsas. Om man då tror att det ska vara rena rama 
marknadsmodellen där alla får köpa på allt. Det är väl egentligen den stora frågan. 
Hela idén med upphandlingen är ju att det ska leda till dynamik och alla 
begränsningarna kan ju i vissa avseenden minska dynamiken (...). Jag menar tänk 
dig valfrihet, och vi säger att vi ska upphandla och att det här sjukhuset vann då en 
jättestor volym, men patienterna går inte dit, de väljer inte det här sjukhuset (...). 
Det fordrar oerhört mycket flexibilitet, alltså i avtal, och man ska liksom hela tiden 
kunna få alla målformuleringar att stämma överens.

(Tommy) Vilka effekter tappar man då, vilka effekter kan man ha kvar? 

(...) Det vi jobbar med nu det är ju egentligen att se hur mycket utav hela 
volymen på tio miljarder kan vi lägga ut på en öppen marknad. (...) Om vi ska 
behålla sju akutsjukhus i Stockholm hur mycket av de här tio miljarderna måste det 
då finnas kvar på de här akutsjukhusen för att de ska fungera som akutsjukhus. Det 
är ju en sådan här grundfråga då, och då blir det kvar en pott som vi kan lägga ut på 
den öppna marknaden. Kan vi lägga ut en miljard på en öppen marknad, på 
sjukvårdsmarknaden, (...) det finns ju inte så många aktörer, så är det en enorm 
förändring i sjukvården (...). För det är klart att en miljard är mycket pengar och för 
våra sjukhus så är bara ett par procents förändring utav volym och intäkter. (...) 
Egentligen så kanske det inte behövs mer än tio procent som är direkt 
konkurrensutsatt och möjligt att flytta, så kommer det att ge den här dynamiken. 
Att försöka hitta nya allianser, nya sätt att lösa vården, ge bra bud helt enkelt. (...) 
Om man utsätter tio procent av ett sjukhus innehåll kan det ändra på hela 
sjukhusets struktur, vilket vi ju egentligen vill. Man ska i alla fall ifrågasätta hela 
sjukhusets struktur. Och där sitter vi och funderar och försöker göra olika scenarier 
om vad som kan hända. (...) Det är den enda möjligheten just nu eftersom det inte 
finns några erfarenheter egentligen. 

(Tommy) Men vad finns det för restriktioner (...)? 

Det ska finnas, det står ju väldigt tydligt i det här strategidokumentet, sju 
akutsjukhus och två universitetssjukhus3 och sedan är det ett antal värderingar här 
om att det får inte inskränka valfriheten, det måste finnas mångfald. Ett problem är

                                          
3 Här menar beställardirektören att det skall finnas sju akutsjukhus varav två är universitetssjukhus. 
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ju att det kommer en stor aktör och köper upp alltihop. Och det står också i 
grundvärderingarna att det går inte, utan det är mångfald som man syftar till (...), i 
producentledet och i ägarledet. (...) 

(Tommy) Men sju akutsjukhus och så ska det vara ett visst innehåll och det innehållet 
motsvarar alltså ungefär 90 procent? 

Ja det vet vi inte, det är fortfarande under utveckling. Vi är inte riktigt säkra på 
hur mycket det är, måste erkännas. 

(Tommy) Nej jag har märkt det för jag har lite olika bud beroende på vem det är jag pratar 
med?

Det beror alldeles på hur man definierar vad som måste finnas inom ett sjukhus. 
Så här är vi genuint fortfarande i startgroparna och ska vara det tycker jag, här 
gäller det ju liksom att besluta sig så sent som möjligt, egentligen.

(Tommy) Den tredje punkten då – etiken? 

Etiken, där har ju verkligen politiken tagit ansvar, som säger okej ska vi införa nu 
större delar med konkurrens och pengar som styr direkt in i vården. Då måste man 
ha en pendang till det nämligen en mycket mer aktiv värderingsdiskussion kring hur 
får man agera i det här systemet. Där finns det på gång ett dokument som kallas för 
vårdetisk plattform, som ska ut nu bland personal och patientgrupper, för att 
diskutera om det här stämmer med samhällets syn på det här. Och då ska det 
beslutas någon gång under hösten, det blir något slags grunddokument i 
upphandlingen, att gillar man inte det här så ska man inte lägga några anbud. Det 
där tror jag är jätteviktigt och att den blir levande. Som en pendang till den här 
finansiella styrningen av konkurrensen. Det har ju också fått sin form och tryck just 
genom att man har sett riskerna vid upphandling. Och det där är ju någonting som 
borde ha kommit tidigare också kanske.

(Tommy) Vad är det för risker man ser? 

Ja det är ju att pengarna kommer in mer, att man optimerar intäkterna och då 
kan man riskera att suboptimera hälsoutfallet utav åtgärder. (...) Klart börjar 
ekonomin bli kärv kan man börja tumma på kvaliteten. Jag skickar inte lika mycket 
prover som jag skulle vilja ha gjort och sådana saker. Där gäller det verkligen att 
hålla värderingarna högt (...) ju närmare liksom kostnaderna kommer den egna 
plånboken. Det är ju idén också att vi ska göra det för att man ska bli mera 
rationell. Men då måste det också finnas ett kunskapsinnehåll i form av ett 
medicinskt programarbete, kvalitetsindikatorer och värderingar som man kan luta 
sig mot.
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Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2001-06-06 
Huvudaktörer: Avdelningschef programområde hälso- och sjukvård i Norra 

Stockholms Sjukvårdsområde och Tommy Jensen 

(Tommy) Det här med upphandling av konkurrens, effekter av det, har man ändrat 
uppfattning om det här, har man tänkt, oj hjälp det här var ju svårare än vad vi trodde4?

Om du ser till landstingets politiska ledning då skulle jag vilja påstå att vi märker 
inte att de direkt har ändrat uppfattning. Det är möjligt att dom har, för att man får 
inte glömma bort att det finns ju ideologiska förtecken. Jag menar moderaterna vill 
ju privatisera, då tar man sig inte till sig det här att det kanske inte ger några 
kostnadssänkningar eller effektivitetsvinster att göra på det här sättet. Utan att man 
kör ändå. Och då får det kosta, det har ett pris att privatisera. Däremot vågar jag 
nog påstå att i alla fall dom tjänstemän som jag träffar i organisationerna, många 
funderar allvarligt på om det här verkligen leder till någonting annat än 
suboptimeringar och fördyringar. Om man tar det här där man då går och plockar 
ut vissa volymer och så gör man en konkurrensutsättning och så är det någon, säg 
[x] eller någon annan på stan, som tar hem den upphandlingen och gör den i 
dagkirurgi och öppenvård. Så har det hittills inte lett till några som helst minskade 
volymer på sjukhusen (...). Snarare får vi en totalökning hela tiden, nästan varje 
gång man har gjort något sådant här får du en suboptimering. Det kan vara bra 
vård och det kan vara en fin kvalitet och så vidare men som ett sätt att försöka dra 
ned kostnaderna har det definitivt inte fungerat.

(Tommy) Men kan det bero på att man har en hög inflyttning till Stockholm och att 
sjukvårdsefterfrågan ständigt ökar. Och så finns det nya saker som vi kan bota också? 

Låt oss säga så här om du har en styrmodell som går ut på att ju mer du 
producerar ju mer pengar får du. Visserligen då med vissa begränsningar, men i alla 
fall i grunden så är det så det fungerar idag. Samtidigt har du då en vårdorganisation 
där ute, som kallas för primärvård, som inte har en sådan ersättningsmodell. Utan 
de får lika mycket betalt om patienten stannar hemma. Och så har du då 
inriktningen strategiskt att det är primärvården som ska ta mer och sjukhusen som 
ska ta mindre. Bara där finns det ju en motsättning som är rätt hejdlös egentligen. 
Om man vill styra med incitament, och det är väl kanske det enda vi har. Det är det 
ena. Det här med inflyttningen som du säger, visst är det så, men ökningen av 
volymerna är ju betydligt större än inflyttningen. (...) Det finns naturligtvis 
delförklaringar som du var inne på, nya behandlingsmetoder, man opererar och tar 
hand om allt äldre patienter, fler överlever och får då återkommande behandlingar. 
Så det finns mycket förklaringar. Men om man säger, typ höftplastiker, knäplastiker 
och annat som ju faktiskt mycket med fördel kan göras i öppen vård av någon

                                          
4 Den här frågan syftar tydligt till min idé om fördunkling och komplexitet. 
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annan än sjukhusen, där man då lyfter ut och tar in bud och ger ett uppdrag till en 
annan så får vi liksom aldrig hem den effekten. Snarare så får vi en ökad kostnad, 
styrmodellen fungerar inte (...).

(Tommy) Ambitionen är att primärvården ska ha mer? 

Ja, så är det även om allt fler, skulle jag våga påstå, inte tror på det längre. Vi ser 
nog snarare att för varje ny husläkare du sätter till så får du ett antal nya remisser, 
det är väl ungefär så det går till.  

(Tommy) Vad menar du då? 

Jag tror att det är framförallt utbudet som styr efterfrågan på sjukvård, och 
ingenting annat. Jag kan ta ett exempel för dig. På Östermalm här i staden, där har 
vi nog ett av landets absolut tätaste områden när det gäller privatläkare. Det finns 
också en primärvård och så har du ju Danderyds sjukhus, du har S:t Göran och 
SÖS5 på nästan gångavstånd. Och då har vi tittat på hur konsumerar denna 
befolkning sjukvård. Ja dom är överlägset störst när det gäller besök hos 
privatläkare. De går inte mindre än någon annan till sina husläkare. Och dom 
konsumerar inte mindre, utan snarare kanske mer, sjukvård på sjukhusen också då. 
Och med det menar jag då att den här strategiska idén att man ska låta någon annan 
ta över uppdraget från sjukhusen det fungerar inte. Ju mer resurser du har desto 
mer konsumeras det. Och det sambandet är ju inte särskilt lätt att få någon 
acceptans på att det är så. Utan vi fortsätter ju att trampa i spåren i utbyggnad av 
närsjukvård eller vad man nu kallar det för (...). Men jag håller ändå fast vid min 
egen klo och det är det att ökar du utbudet får du en högre konsumtion. Ska man 
komma åt långsiktigt och få försöka hitta en struktur och en volym som är rimlig så 
tror jag att man måste bestämma sig hur utbudet ska se ut och också hur stort det 
ska vara.

(Tommy) Sådana här omfördelningar blir väl svårt, om jag ramlar och skadar mig och så 
kommer ambulansen och så har dom order att köra till lättakuten i Rinkeby och så säger jag att 
jag vill någon annanstans, det är ju patientens fria val? 

Du pekar på kanske kärnan i alltihopa, så är det ju. När vi leker med styridéer 
och incitament så är det ju fortfarande så att patienten väljer att gå vart dom vill i 
alla fall. I någon mening så har vi här i sjukvårdsområdet försökt att gå lite grann en 
annan väg och komma ifrån den här mest dogmatiska tron på att primärvården ska 
lösa alla bekymmer (...). Vi har gjort upp med S:t Görans sjukhus att dom i höst 
kommer att sektionera sin akut för att, på ena korridoren ta hand om dom som är 
riktigt svårt sjuka, och på andra ta hand om dom som är lätt sjuka, som egentligen 
skulle kunna gå någon annanstans, men inte gör det. Alltså istället för att hålla på i

                                          
5 Södersjukhuset 
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tio år till och få dessa patienter att gå till primärvårdsjouren eller lättakuten så 
accepterar vi att de väljer S:t Göran. Då är det väl bättre att vi gör en bra lösning 
med sjukhus till lite billigare pris. Och det är vi överens med dom om. 

(Tommy) Okej, så ni får en separation i priser då? 

Vi får ett lägre pris och patienterna tas om hand i särskild ordning. Detta är 
också bra för sjukhuset som nu då får en bättre miljö på sin akut. (...) 

(Tommy) Du säger så här flera gånger att det har hänt så mycket, jag skulle vilja ha en lite 
redogörelse i de här turerna och processerna så som du kommer ihåg det? 

En modell som fanns under den här resan, och det är den som du är ganska väl 
insatt i, är den här där man sektionerade sjukhusen i olika delar så att man skulle 
kunna skydda både forskning och utbildning och akutansvaret och hela det här 
paketet. Och identifiera en volym som man skulle kunna säga att den här 
verksamheten den kan vi faktiskt låta utsätta för fri konkurrens. Vem som helst får 
lägga bud och så får vi se vart det hamnar någonstans. Och ändå finns sjukhuset 
kvar som fullvärdig akutsjukhus. Och den modellen jobbade vi i projektgruppen 
ganska länge med och vi hade medicinskt programarbete i många grupper, dom 
finns kvar och gör ett bra jobb. Vi hade där representanter, både beställare och för 
sjukhusen och för andra producenter, som skulle då försöka hitta vägen. Hur kan vi 
nu identifiera vad som inte ska kvar på sjukhuset och det slutade med att det gick 
inte. Det gick inte att nå någon som helst koncensus av ens fem procent. Utan det 
landar i att [x] som är chefsläkare på HSN, som också hade huvudansvaret för det 
här medicinska programarbetet (...), han konstaterade trött och uppgivet, det går 
inte. Vi kommer aldrig att få fram de här volymerna. (...) Sedan så kom ju det här 
senare budet på 25 procent helt plötsligt. 

(Tommy) Vart kom det ifrån? 

Jo det var så här att [projektchef DSU] träffade, tillsammans med en annan 
direktör för ett av våra sjukvårdsområden, landstingsråden6 för att försöka att 
knäcka de här vägvalsfrågorna. (...) Ur det mötet kom då det här att, okej då 
konkurrensutsätter vi 25 procent. Då insåg alla här som hade varit med ett tag att 
hur ska vi nu göra det när vi inte klarar av att identifiera fem procent, om man nu 
ska hålla fast vid de här restriktionerna (...). Det finns ett dokument som heter 
Juridiska rambetingelser (...) dom7 konstaterade då väldigt tydligt att när det gäller 
landstingsägda bolag och S:t Göran så kan man inte gå ifrån lagen och upphandla 
en del av det, den verksamheten måste upphandlas i sin helhet. Och då på något 
sätt föll ju den här 25 procentaren och femprocentaren, och alla andra procentare 
också på något vis. (...) 
                                          

6 I majoriteten. 
7 Advokatbyrån som gjorde undersökningen är anonymiserade. 
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(Tommy) Antingen gör vi det fullt ut eller så gör vi inte det alls? 

Men du kan inte klara dig undan upphandlingen för de här bolagen. Då begår du 
också ett lagbrott [LOU]. Visst man kan välja att göra det för vad fan är 
konsekvenserna. Men jag uppfattar ändå att man är inte villig att bryta mot lagen 
utan idén är att försöka att genomföra det här på ett bra sätt. (...) Vi har alltså lagt 
ned otroligt mycket jobb i den här projektgruppen. Vi har träffats en heldag varje 
vecka plus ett antal seminarier i två dagar och försökt knäcka det här med hur ska 
upphandlingsunderlaget se ut när det gäller då volym. Hur ska vi presentera det och 
lagt ned väldigt mycket jobb att identifiera det här som skulle kunna lyftas ut, 
eftersom vi under en hyfsad period ändå trodde att det är väl så här modellen 
kommer att se ut. (...) 

(Tommy) Hur kom man fram till 25 procent? 

Det var då detta möte med de tre landstingsråden och [projektchefen för DSU] 
plus en direktör. Denne direktör, som jag inte ska namnge, kastade då rätt ut i 
luften, med andra ord så kör vi 25 procent då. Å vad bra sade landstingsråden, 
härligt, äntligen, det är ju tillräckligt stort och då kan vi ju vara nöjda och sådär. (...) 
Samtidigt kom det juridiska materialet och vi kunde ganska enkelt se att det stod i 
strid med både lag och med dom restriktioner man själva lagt. Så då har 
[projektchefen DSU] gått tillbaka nu då till politiken och sagt att det här går inte. 
Det här uppdraget är ju omöjligt, om man vill hålla sig inom lagen. Så att jag tror 
faktiskt att den modellen är borta. Då får vi ju bara se vad som kommer nu då, om 
det är den sista. (...) 

(Tommy) Det känns lite som att ni bryter en ny stig 

Ja vi har väl begått de flesta misstag som går att göra och sedan har vi väl några 
kvar. Så får vi se sedan. Du vet, en så pass stor organisation som ska hållas ihop, vi 
har ändå sex sjukvårdsområden, de flesta lika stora som vilket annat landsting som 
helst som då ska på något sätt gemensamt få ihop det här. Och där ändå basen ska 
vara det lokala tänket. Och det är klart det är ännu en dimension i det här. Det 
kanske vore enklare, processmässigt, att bara köra en väg centralt och låta HSN 
tillsammans med konsulter genomföra det här, pragmatiskt och enkelt. Men då 
tappar man den dimensionen som fortfarande är den viktiga, att man ska satsa på 
nätverkbygge och utveckla närsjukvård. Så vi får väl se. 

Några politikers uppfattning om syfte, mål, tidsplan och omfattning 
Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2001-05-18 
Huvudaktörer: Gruppledare (v) och Tommy Jensen 

(Tommy) Vad ska det politiska inflytandet vara? 
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Att styra, sätta prioriteringar och mål. 

(Tommy) Kan man inte göra det i… 

Nej. Det blir svårare och svårare ju mer aktörer det blir på spelplan så att säga. 
(...) Med 150 olika aktörer, där varje aktör då ska ett eget intresse, vinstintresse, blir 
det oerhört svårt att styra och samordna den totala vårdproduktionen, om vi ska 
tala i dom termerna. Att följa upp avtal, styra inriktningen, (...) det leder också till 
att man konkurrerar med varandra. Då kan en del säga att konkurrensen leder till 
någon slags positiv utveckling och effektivisering och allt sådant här, men det finns 
också en annan typ av konkurrens där man plockar liksom russinen ur kakan. Vi 
brukar prata om magnetröntgen i Stockholm, till exempel, där det finns något 20-
tal magnetröntgenapparater utplacerade på olika sjukhus. Samtidigt som det har 
beräknats att det totala behovet utav det i Stockholm är kanske åtta. Det vill säga 
det finns minst dubbelt så många magnetröntgenkameror än vad vi behöver ha för 
att täcka befolkningens behov. Och det beror på att man inte har haft någon 
styrning utan att varje sjukhus själv sitter och bestämmer över vad man ska 
införskaffa till exempel, och inte införskaffa.  

(Tommy) Men de här magnetröntgenkamerorna finns ju inte bara i bolag och privatägda?

Nej precis, men de konkurrerar ju. Bolagen, till exempel S: t Eriks sjukhus går ju 
ut med annonser och säger att här har vi drop-in-röntgen, kom förbi det är 
landstinget som betalar. Och jag menar (...) vi kommer aldrig att kunna 
tillfredsställa alla människors behov av vård. Ju mer vård som finns ju mer vård 
konsumeras. Det är inte så att det konsumeras mindre vård när det finns ett större 
utbud. Och i Stockholm leder det bland annat till att man konkurrerar via annonser 
och på annat sätt, att vi har öppettider, kom bara förbi så fixar vi det på plats när 
du kommer. Man underlättar oerhört för människor. Och det kan ju vara jättebra. 
Det är bara det att det kanske inte just är magnetröntgenkameror som är det stora 
behovet i Stockholm. Det kan finnas andra saker som är viktigare att prioritera, 
geriatriken eller psykiatrin eller andra saker, som inte kan konkurrera på dom 
villkoren. (...) 

(Tommy) Ja, men man kan hävda just motsatsen, att det finns så många 
magnetröntgenkameror därför att det är förvaltningsdrivet. Därför att där säger man att, dom där 
har ju då ska vi också ha? 

Visst. Jag säger inte att det där sker bara inom bolag och privata, utan att det blir 
ju en konkurrens oavsett om det är förvaltningsdrivet eller om det är bolagiserat 
eller om det är helt privatiserat som S:t Göran sjukhus. Så känner ju alla av liksom 
konkurrensen och revirtänkandet utvecklas. Alltså det befrämjar ju inte samarbete 
mellan de olika enheterna. Därför att var och en börjar att tänka på sitt och sin 
ekonomi och vad man kan göra för att öka sina inkomster. Inte att samverka,
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vårdköerna i Stockholm tycker jag är ett typexempel på det. Någonting som jag gick 
in och tittade på häromdagen, köerna till starroperation som varierar mellan dom 
enheter i Stockholm som opererar. Det är privata och det är landstingsdrivna 
sjukhus då, som S: t Eriks ögonsjukhus, så att det är en blandning då av 
ägandeformer. Men där det i vissa håll kanske är sex veckors väntetid och på andra 
ställen är 40 veckors väntetid. Men den där som har 40 veckors väntetid skickar 
inte automatiskt sina patienter vidare till den som har sex veckors väntetid. Utan 
man behåller sina patienter och sedan så är det upp till patienten att försöka reda ut 
var man kan hitta ett (...) snabbare alternativ, och hur man ska gå tillväga, och vem 
man ska ringa och så vidare. Och det är liksom ett negativt exempel på konkurrens 
som bara leder till att man bara ser till sin egen produktion istället för till helheten. 
Därför att alla är intresserade av få ut så mycket pengar som möjligt av den kaka 
som finns. Det naturliga vore då att det sjukhuset som har en jättelång kö bara 
meddelar att, sorry vi har en jättelång kö men vi vet att det finns kortare köer här. 
Var vänlig och vänd er dit. Men det gör dom inte. (...) 

(Tommy) En mer detaljinriktad fråga. DSU? 

Den Stora Upphandlingen ja. (...) 

(Tommy) Vad tycker ni om den? 

Ja, alltså där har vi också sagt, precis som flera andra, att avbryt, av massa olika 
skäl. Just därför att vi ser det här som ett jätteexperiment. Att gå ut och upphandla 
hela akutsjukvården, förutom några undantag när det gäller väldigt specialiserade 
enheter som man inte kan upphandla, utan att ha liksom ordentliga utvärderingar 
om det man redan gjort (...). Och om det här misslyckas, man har ju inte ens 
internationellt någonting att gå på, som man kan jämföra med. Alltså det här får ju 
bara inte misslyckas. Men om det misslyckas vad i helvete händer då. Alltså det är 
ett ganska högt spel (...) när man går in i en sådan här jättelik upphandling. Jag 
menar i privata näringslivet skulle man aldrig ge sig in på en sådan här jättearena 
utan att ha gjort ordentliga utredningar, undersökningar, utvärderingar, kunna titta 
på andra. Man kastar sig liksom inte handlöst ut som man gör här i Stockholm, på 
det sättet (...). Det är det ena, det andra är att vad innebär det? Innebär det till 
exempel att, om vi tar Huddinge sjukhus, inom sjukhuset kommer det att finnas en 
rad olika aktörer, som har olika delar av sjukhuset som dom är ansvarig för. Och 
hur fan ska det organiseras då? Hur ska samordningen blir mellan, jag menar 
Huddinge är ett stort sjukhus, ska man få in då 20 olika aktörer som har styckat 
upp sjukhuset i olika delar. (...) Jag förstår liksom inte riktigt hur man ska få ihop 
det här. Hur ska man styra sjukhuset, hur ska man få de här aktörerna att samverka, 
när varje aktör här kommer att vara intresserad av att bara tjäna pengar (...). Men 
det här är en jättesvår diskussion. Jag tillträdde bara för några månader, i den 
position jag har nu, så jag har inte hunnit sätta mig in i alla de här detaljerna om 
Den Stora Upphandlingen. Mer än att jag vet att det finns en rad frågetecken och
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att det finns nästan inget underlag att gå på. Det gör ju också att det är jävligt svårt 
att diskutera det hela. Därför att det blir väldigt mycket tro och väldigt lite vetande, 
från båda sidor. (...) Utan det blir snarare då ideologisk övertygelse och så som styr 
ens beslut. Och det handlar om mycket pengar. Man säger ungefär tio miljarder, det 
är inom en sektor där man inte får misslyckas. (...) Att plötsligt så lägger liksom en 
del av sjukhuset [av] därför att det fungerar inte. Därför att här spelar man faktiskt 
med människors liv. Alltså det måste fungera, de olika enheterna på sjukhuset. Ta 
då avdelningen för förtidigt födda barn, där får det liksom inte bli något strul. Eller 
geriatriken eller hjärtoperationer. Det får liksom inte plötsligt en dag bara braka 
därför att man har planerat fel eller att det inte finns resurser, eller att man får inte 
personal. Eller att man har gjort liksom luftkalkyler för att få vinna den här 
upphandlingen. På samma sätt som man har gjort luftkalkyler när det gäller 
pendeltågen. (...) 

(Tommy) Blir det här en stor valfråga tror du? 

Ja. Det är en av de stora valfrågorna. I Stockholm blir det ju helt klart kanske 
den största valfrågan. Vill vi se privatisering, utförsäljning av våra gemensamma 
tillgångar inom sjukvården. Trafiken har ju varit, i Stockholm, ett högaktuellt ämne 
under en lång tid, kollektivtrafiken. Men sjukvården, och också bostäderna, där det 
är liksom lite samma process, fast det får ju inte samma oerhörda konsekvenser om 
man misslyckas. Men just (...) den här privatiseringen och bolagiseringen mot den 
offentligt drivna och styrda sektorn. Det blir dom stora frågorna i Stockholm, helt 
klart. Det är ju svåra frågor det här också. Det är jättesvåra frågor. Och det kräver 
ganska mycket av väljarna. Att dom faktiskt måste börja fundera över vad är det vi 
vill ha.

Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2001-06-14 
Huvudaktörer: Akutsjukvårdslandstingsråd (m) och Tommy Jensen 

(Tommy) Det är ett år sedan som vi pratades vid med varandra, kan du berätta för mig vad 
som har hänt under det gångna året, centrala händelser. Kring teman konkurrens, privatisering, 
sjukvård, akutsjukvård. Sådant som du tänker på? 

Det som har pågått är väl en relativt snabb privatisering snedstreck avknoppning 
inom primärvården. Det är väl det mest påtagliga som har inträffat under det 
senaste året och där kan man säga att vi är uppdelade på sex sjukvårdsområden som 
du väl vet och det går väl lite olika fort på olika ställen. Just i det sjukvårdsområdet 
som jag sitter i just nu, som heter Södra Stockholm, där har man då gått längst. Där 
är egentligen privatiseringen avslutad någon gång i höst. Då finns det inte en enda 
landstingsdriven vårdcentral kvar. Utan då är alla privatdrivna med avtal då med 
Landstinget. (...) Sedan kan man säga att vi har jobbat rätt mycket på att förbereda 
upphandlingen av akutsjukvård. Där kan man säga att det innehåller en del delar
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som oppositionen inte har någonting emot, typ att vi håller på med ett medicinskt 
programarbete för att hitta vad är det vi vill upphandla. Vi vill ju då inte upphandla 
institutioner egentligen, hus, utan vi vill ju upphandla vårdkedjor och vårdprogram. 
Ett rätt stort vårprogramarbete för att utreda hur vården på olika områden ska vara 
organiserad då, för att vi ska få ut mesta möjliga på dom insatta pengarna. Och det 
arbetet råder det en viss politisk enighet om kan man nog säga. Det är bara den här 
slutändan på alltihopa, nämligen den formella upphandlingen som det råder delade 
meningar om. Vänsterpartiet är motståndare till hela beställar-utförar konceptet, 
socialdemokraterna accepterar det, men vill helst se ett beställar-utförar system 
inom ramen för landstinget. Vill ha rätt lite av privata inslag, framförallt i 
akutsjukvården naturligtvis. Medan vi då tycker att den naturliga slutpunkten för 
beställar-utförar system ändå är att man bryter alla band till producenterna. Eller i 
varje fall att man förutom egna producenter har kompetenta konkurrenter. För det 
är det ända sättet att få något slags marknadstest om det är effektivt eller ej. Det är 
det som är den stora poängen med S:t Göran sjukhus, det var inte att vi fick in ett 
par 100 miljoner i aktieförsäljning eller att vården på S:t Göran i sig skulle bli 
billigare tack vare detta, utan det är ju effekten av S:t Göran som kompetent aktör 
på sjukvårdsmarknaden i förhållande till de andra sjukhusen. Det är ju den 
dynamiken vi vill åstadkomma. Och därför så uppstår det en lite oegentlig debatt 
om vad man tjänade eller förlorade på S:t Görans privatisering. Det är egentligen en 
likgiltig fråga på sitt sätt.  

(Tommy) Mer som har hänt under året, har ni diskuterat upphandlingen någonting, hur går 
det med den? 

Jag kan säga att den diskuterar vi rätt regelbundet, under relativt lugna former. 
Det som pågår just nu är ju att vi står inför ett antal så kallade vägvalsfrågor och det 
handlar om saker som, hur man hanterar stora investeringar, hur man skriver avtal 
som tillåter flexibilitet med anledning av medicinska förändringar. Vi kan ju inte 
sitta med 5-års avtal på vårdverksamheter som blir obsoleta (...). Det sker plötsligt 
medicinska genombrott och man måste ha avtal som kan sägas upp från båda håll 
med anledning att det är saker som har hänt. Både att det blir dyrare och att det blir 
billigare. Och det kräver en viss fingerkänslighet och det kräver, vad ska jag säga, 
ett visst förtroende från ömse håll (...), att ha långsiktiga relationer. Och därför inte 
jävlas med varandra eller försöker luras i upphandlingen, därför att det fungerar 
inte. (...) 

(Tommy) Det har ju kommit kritik mot ägarstyrningen? 

Att den är lite för liten, ja. Fast nu när vi ska öka den visar det sig att de vi ska 
ägarstyra protesterar mot det, allt sådant där har två sidor. 
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(Tommy) Men hur ser du på rapporterna8?

Det kan man väl säga att det har gått fortare att bolagisera än att komma på hur 
man styr dom när dom väl är bolag. Och där kan man väl säga att de bolagiserade 
sjukhusen har tagit ut svängarna lite grann. På ett sätt som i huvudsak är bra 
naturligtvis, men som på några punkter skapar problem, därför man gör inte riktigt 
det som beställaren vill att dom ska göra. Utan att jag just nu alldeles tydligt kan ta 
fram något exempel på detta. Jag vet till exempel att ett par sjukvårdsområden vill 
att Huddinge sjukhus ska släppa ifrån sig en del specialistvård i öppenvård som kan 
drivas utanför sjukhuset och det är då sjukhuset ovilligt att göra. De har fortsatt att 
bedriva verksamheten och har visst stöd då i ersättningssystemet. Så att där finns 
det en viss diskrepans mellan hur våra ersättningssystem är utformade och 
beställar-utförar modellen kan man säga. Sjukhusen får göra lite för mycket på 
löpande räkning. Och det där håller vi på att se över, Jag skulle ju hellre se att man 
har ett ersättningssystem som gör detta tydligare, snarare än att man går in mycket 
hårdhänt från ägarens sida och styr och ställer och pekar med hela handen. För det 
blir fel signaler på något sätt.  

(Tommy) Men hur ska [ersättningssystemet] se ut då? (...) 

Det ska vara väldigt tydligt att det som inte beställs ska man inte få betalt för. 
Och för planerad verksamhet går det ju att göra så, och där är det i stor 
utsträckning redan så. För den akuta verksamheten, eller det som kan definieras 
som akut, (...) betalar vi rakt av för allt som äger rum. Och där finns naturligtvis risk 
för en glidning, att sjukhusen definierar saker och ting som akut som inte 
nödvändigtvis inte är det. Det är vissa akuta saker som faktiskt inte behöver skötas 
på Huddinges akutmottagning utan skulle kunna skötas på en primärvårdsjour 
istället. Vi har försökt med olika stoppmekanismer för detta, och då hade vi en 
stoppmekanism, att om man expanderade för mycket så fick man lite avdrag på 
budgeten. Då visade sig då, helt oavsiktligt, att det drabbade förlossningar. Alltså, 
vår tanke var ju att det som kunde bedrivas utanför sjukhuset skulle göra det. 
Förlossningen tillhörde ju inte sådant som vi hade tänkt oss riktigt, men när 
sjukhusen själva då internt fördelade ut budget, då visade det sig att då drog man 
ned på alla områden där man nådde taket för ersättning, och då drabbade det 
förlossningarna. Och så fick vi skulden för att de inte hade råd att anställa 
barnmorskor. Det var i och för sig skitsnack för de hade inga barnmorskor att 
anställa, men det skapade en väldigt besynnerlig debatt. Så att nu har vi tydliggjort 
att vi har lyft ur förlossningsverksamhet ur det här då. Men det visar på att det finns 
en massa att tänka på när det gäller ersättningssystemen. Och det bygger då på 
DRG-systemet som i sig är så förbannat komplicerat så att ingen klarar av alla 
detaljer i det här. Och den stora nackdelen med DRG systemet är att det bygger på 
konstaterade kostnader. Det finns inte automatiskt någon prispress i det. Så länge
                                          

8 Jag avser här två rapporter som kommit ut som behandlar ägarstyrningen i Stockholms läns landsting – 
Olofsson. S. (2001) och Svalander, P.A. (2001). 
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inte sjukhus kan göra vinst på att göra det billigare än vad DRG ersättningen är. 
Det [är] ju där man ska kunna uppnå en marginal, som då S:t Göran har lyckats 
med, kan man säga. De har ju pressat DRG priset och lyckas ändå göra ett visst 
överskott på detta lägre DRG pris. Men man kan väl säga att där har väl dom egna 
sjukhusen ännu så länge inte varit så framgångsrika. Och det beror väl delvis också 
på att vi inte har kommit på hur de ska få hantera överskotten. För bolagen går det 
väl skapligt. Men för dom som inte är bolag är det där rätt administrativt trassligt, 
hur man ska få föra med sig över- eller underskott. Och så finns det allmänna 
problem som förtroendet för systemet. Därför att det har i det förflutna varken 
givits möjlighet att samla på sig överskott eller drabbas av underskott, det vill säga 
man har alltid kunnat lita på att pengarna kommer ändå. Så att man behöver inte 
bry sig om så mycket om vad budgetsiffrorna säger, och det är väl ett allmänt 
problem med den offentliga sektorn. 

(Tommy) Har du sett någon förändring där, när det har blivit bolag, den här förlita sig på 
tanken?

Ja, det kan man väl säga. Där finns en förändring, i den delen i alla fall, att 
budgeten är så tydligt avskild. Att man måste visa upp ett resultat. Och plus att det 
har funnits ett intresse från sjukhusens sida, framförallt Danderyd, att kunna dela ut 
lite bonus till personalen och sådana saker. Så att där kan man nog säga att det har 
blivit tydligare, att man är tuffare på att se till att man får betalt för allting som man 
utför. Och också att man effektiviserar för att uppnå en liten marginal. Det tror jag, 
eller det tycker jag man kan säga. Och där ser vi väl också att kostnadsutvecklingen 
har varit lite mer dämpad på Huddinge och Danderyd än på de andra sjukhusen. 
(...)

(Tommy) Du nämnde någonting tidigare om ett marknadstest? 

En av de saker som vi strävar efter är att skapa och eller bevara marknader. 
Alltså det är ett av syftet med den politik vi bedriver. 

(Tommy) Skapa eller bevara? 

Och eller bevara9. Och det gör att man får vara lite försiktig när man gör 
upphandlingar, framförallt på områden där det finns risk för att, alltså i 
primärvården ser jag inte detta som ett stort problem. För där finns så många 
aktörer, många små bolag och ett par stora. Så att där får man marknadsspänsten 
automatiskt och det är svårt att se att det skulle pågå någon massiv koncentration i 
branschen. En viss koncentration finns och det kan [vara] bra också att det finns 
kompetenta stora bolag. Och vi har då en tre-fyra stycken nu som opererar på 
marknaden. Så finns det områden där detta kan vara skakigt. Vi ska just nu

                                          
9 Här menar akutsjukvårdslandstingsrådet både skapa och bevara. 
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genomföra en andra stor upphandling av laboratorietjänster, som är en lite nätt 
affär på två miljarder eller så, och där skulle, om man lämnar detta helt och hållet 
till sig själv, Karolinska laboratoriet ta hem alltihop. För att de har förmodligen den 
kapaciteten och kan med justa och eller ojusta medel underprissätta allting. Så där 
har vi gjort så att vi har delat in länet i sju tårtbitar, tror jag, och sagt att ingen 
enskild entreprenör får ha mer än tre av de sju, vilket innebär att vi åtminstone 
kommer att få tre operatörer på marknaden, vilket är vad vi har idag. Det är svårt 
för att det finns uppenbara stordriftsfördelar, i laboratorieverksamhet. När man väl 
har köpt maskinerna kan man göra liksom 1000 prov till utan att det kostar 
någonting. Samtidigt vill vi då behålla en marknadsdynamik, i annat fall så sitter vi 
pyrt till när man gör nästa upphandling, någon gång. Inom sjukhusvården där pågår 
då det motsatta, nämligen att där handlar det om att få fram alternativ. Då har ju då 
regeringen trasslat till det för oss med den här fåniga lagstiftningen, men det finns 
ändå rätt stora delar av det som bedrivs på sjukhus som utan vidare kan 
konkurrensutsättas. Hittills har vi då lyft ut rätt mycket elektiva operationer från 
sjukhusen, typ höftleder, ryggoperationer, gråstarrsoperationer. 

(Tommy) Till privata då? 

Ja. Gråstarr är det mest typiska, där har vi just nu 5 entreprenörer och bara en är 
landstingdriven, och även den ska privatiseras, nämligen S: t Erik. Men på en del 
andra områden är det där då lite svårare och rätt mycket av det här vi diskuterar 
med Den Stora Upphandlingen, det är egentligen hur stor del av sjukhuspaketen 
som kan fullt ut konkurrensutsättas och där vem som helst kan bjuda på vad som 
helst. Och hur mycket som inte går att konkurrensutsätta av diverse skäl. 
Neurokirurgi kanske är svårt till exempel, vi har bara en enhet. Thorax kirurgi har 
visserligen två, men det fyller ingen funktion att den ena slår ut den andra, 
egentligen. Och samtidigt så finns det då, eftersom vi har bestämt oss för att vi ska 
ha det antal sjukhus vi har, så måste man också tillförsäkra vart och ett av 
sjukhusen en rimlig volym som sjukhuset kan överleva. Och den där 
kombinationen av allt det där är just nu lite skrivet i det blå. För det är ingen som 
riktigt vet vart den balanspunkten ligger någonstans. (...) 

(Tommy) Nu när vi går mot DSU så hävdar vissa att den inte kommer att bli särskilt stor. 
Möjligtvis kanske 5-10 procent? 

Men då menar jag att då bygger dom på ett tidigare koncept och där säger jag att 
där har vi ändrat det. Jag tror att det som i realiteten kommer att vara föremål för 
hård konkurrens kommer nog snarare att handla om tre miljarder 

(Tommy) Som är akutsjukvård? 

Ja. Bortåt 30 procent. 
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(Tommy) Vad kommer att hända när det här börjar? 

Det jag tror att vi kommer att se är en förskjutning från vissa sjukhus till andra. 

(Tommy) Fast inte det som omges av restriktioner? 

Nej, just det. Men inom ramen för den kan det faktiskt ske en hel del. Och så 
småningom kommer detta att gå upp för sjukhusen. De uppfattar inte att det är ett 
skarpt läge och jag tror inte att de kommer att uppfatta det förrän efter nästa års val 
heller. Oavsett hur det valet går. Jag ser en risk för att man inte kommer att ta 
processen riktigt på allvar under pågående valkampanj, det ser jag som en risk. Men 
det är en risk vi får ta. Jag tror vi kommer att se, men det är bara en ren gissning, en 
överflyttning av verksamheter från Karolinska sjukhuset till andra sjukhus, S:t 
Göran ligger nära till hands.

(Tommy) Ja [och] dom ska väl få från Östermalm? 

Ja, fast det är en annan typ av beslut egentligen. Det är ett tidigare beslut att man 
skulle få Östermalmsborna att åka till S:t Göran snarare än till Danderyd. 

(Tommy) Det är ändå en tillväxt för S:t Göran på 22 procent? 

Ja det kan man säga, det är ju beställarens bedömning att man får samma vård till 
en betydligt lägre kostnad på S:t Göran. Och då är det dumt att betala mer till 
Danderyd. Och det är klart att så småningom kommer detta att märkas. Vi kan ju 
inte tvinga patienterna att åka till S:t Göran, men undan för undan kommer 
primärvården att börja i första hand att remittera dit och så småningom kommer 
folk att tycka att det är bra att åka dit. Och då kommer Danderyd att ligga lite pyrt 
till, därför att det är rätt så stora andelar av deras underlag. Och det som händer i 
upphandlingsprocessen är ju egentligen att den här processen blir tydligare och 
snabbare, i så fall.

(Tommy) Det påverkar naturligtvis konkurrenskraften, här blir man av med någonting? 

Ja just det. Men det hoppas vi att de kommer på innan upphandlingen sker, det 
är ju själva processen. [De] viktigaste sakerna sker innan upphandlingen är gjord. I 
vissa fall sker det innan konkurrensutsättningen ens blir riktigt aktuell, innan ens 
anbudsupplagen går ut. Förutsatt att man gör det tydligt att det här kommer att ske 
kommer folk att börja bete sig på ett annat sätt. (...) 

(Tommy) För att återknyta till en tidigare fråga som jag börjat med. Vi tar det här med att 
man förskjuter från Danderyd till S:t Göran, två saker här. Det första är, ska man (...) då säga 
till patienten att nu åker du till S:t Göran, nej jag vill åka till Danderyd, nä men vi ska dit. 
Alltså hur styr man patienten till S:t Göran… 
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Ja det är ju kruxet i det hela. (...) Då styr man patienten på enklaste sättet, det är 
fullt på Danderyd säger man. För det kommer det ju att vara då. Poängen med 
detta att man mister en del av avtalet är ju att man inte får ta emot så mycket 
patienter. Man tvingas avvisa patienter i så fall. Och då hamnar dom på det sjukhus 
som har de tillkommande resurserna. Just ambulanstransporterna brukar inte vara 
det stora problemet, tror jag.

(Tommy) Det var bara ett exempel, det finns ju remitterande läkare som har kontakter till 
Danderyd istället för till S:t Göran? 

Precis och det där är väl ett problem. Och där handlar det egentligen mer om att 
göra tydligt för dom att man måste informera patienten om vårdgarantin och att 
man har rätt att få vård inom 3 månader. Och där har vi väl sett en del mindre 
lämpligt beteende kan man väl säga, till exempel att massa läkare har remitterat 
slentrianmässigt till ögonoperationer på S: t Erik, som har haft långa väntetider 
samtidigt som de privata entreprenörerna har stått med ledig kapacitet och (...) man 
har inte informerat patienterna om de möjligheterna. Och där måste det ske en 
skärpning och där kan man väl hoppas också att patienterna kommer att vara mer 
alerta och hålla koll på det här. (...) 

(Tommy) Det andra10 (...), skulle inte mer energi läggas på att man får den till primärvården 
där det är billigare så att säga? 

Jo, och det är väl en process, hur får man den vårdkedjan att fungera. Det har 
funnits, rätt länge, tankar på så kallad primärvårdsstyrd sjukvård, det vill säga 
primärvården skulle få en massa pengar och sedan köpa sjukvården och 
slutenvården åt sina patienter. Det har varit en omhuldad teori men den är svår att 
omsätta i praktiken. Det är inte någon primärvård som riktigt klarar av det där idag, 
eller väldigt få i alla fall. Men däremot så skulle man kunna tänka sig motsatsen, det 
vill säga att, och det vet jag att S:t Göran har varit intresserad av, att knyta ett antal 
husläkarmottagningar till sig för att skapa den där vårdkedjan. Därför att dom ser 
naturligtvis också möjligheten att klara av en vårdprocess billigare. De kanske skulle 
se det fortare än vad politikerna ser det. Att det är effektivare om vi ser till att det 
finns en primärvårdsjour ute i Bromma snarare än att de kommer in och belamrar 
vår akutmottagning där personalen är dubbelt så dyr och det skapar stora problem 
för vår operationsverksamhet. Det där kommer att vara politiskt kontroversiellt, 
framför allt folkpartiet gillar inte det riktigt. Så det är möjligt att det inte kommer att 
gå så långt så att S:t Göran äger den här husläkarmottagningen, däremot så kan 
ingen hindra dom från att träffa rätt bindande avtal med husläkarmottagningar. 
Och knyta upp dom med datakoppling och annat. Och jag tror att det pågår en del 
sådant redan fast de talar lite tyst om det än så länge. 

                                          
10 Här kommer den andra aspekten i förskjutningen mellan Danderyd och S:t Göran. 
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Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2001-04-18 
Huvudaktörer: Landstingsråd (kd) – ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden 

(HSN) och Tommy Jensen 

(Tommy) Specifikationerna i anbuden, vad går ni efter där? 

När det gäller den här större upphandlingen som är den riktigt svåra då, de flesta 
andra upphandlingar vi gjort är ganska små i förhållande till den. Av sjukhusens tio 
miljarder kommer den kanske att omfatta 80 procent eller något. Så håller vi nu på 
med ett djupgående och grundligt arbete [där] vi tar fram medicinska program för 
diabetiker, för hjärta och kärlsjukdomar, för rörelseorganens sjukdomar osv. (...) Vi 
har sagt att vi måste ha de här medicinska programmen färdiga och genomarbetade 
på nästan allt som ska upphandlas. Det är inte säkert att vi når ända fram, 
egentligen borde vi inte handla upp den här akutsjukvårdsupphandlingen förrän vi 
har medicinska program där. Och det är ett lite nytt sätt att arbeta för oss här i 
Stockholm. Man har använt det i viss utsträckning i Östergötlands läns landsting 
under sju-åtta år tillbaka. 

(Tommy) Men upphandlingen, är det verkligen 80 procent som kommer att upphandla (...)? 

Ja det blir ju en upphandling i konkurrens även om den blir något begränsad. För 
att vi har ju i förväg bestämt ungefär vilken struktur sjukhusen ska ha. Sedan finns 
det vissa verksamheter som inte kommer att upphandlas alls. (...) 

(Tommy) Är det inte bara den elektiva vården som kommer att upphandlas i konkurrens? 

Nja, det akuta mottagandet innehåller ju inte så mycket elektivt. Då diskuterar vi 
att istället för att ha en ren prestationsersättning, att en del av det akuta 
mottagandet måste kunna vara i formen av en fast ersättning, för ett visst åtagande, 
medan en viss del ska vara rörlig. Idag är allting rörlig ersättning, det är 
prestationsersatt, varenda lite insats.

(Tommy) När jag pratade med en tjänsteman så sade han att det som upphandlas i 
konkurrens kan aldrig bli mer än en, två miljarder? 

Av våra tio miljarder på akutsjukhusen. Njaa det undrar jag? 

(Tommy) Resten är satt kriterier för, att det ska finnas en viss basverksamhet på varje 
sjukhus och när man tar bort det så är det i princip bara den elektiva vården kvar? 

Ja men den elektiva vården, ja det skulle vara 20 procent då. Nej jag tror att det 
kommer att handla om mer alltså. Det tror jag. (...) Det är möjligt att jag tar i åt
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andra hållet. (...) Det medicinska programarbetet är lite avgörande [för] hur mycket 
vi tar i den här första omgången. (...) 

(Tommy) Kan det inte vara lite svårt att definiera… 

Det är väldigt svårt att definiera. Men detta är svårt alldeles oavsett om du 
använder upphandling eller om du använder ett annat sätt. Ska du anslå pengar (...) 
är det ju samma dilemma. Nu har ju vi valt upphandling som metod och på en del 
håll använder man anslag. Och där får dom hålla på och pytsa ut pengar då och då 
under året för det gick inte som man tänkte sig från början. Det är samma 
svårighetsgrad påstår jag på att bedöma resursanvändningen rätt. Och det blir 
mindre krav på att ett sjukhus eller en klinik ska beskriva vad som ska uträttas om 
du använder det traditionella sättet att finansiera på. (...) 

(Tommy) Men hur hanterar man sådant? 

Ja alltså det finns en del uppenbara brister i vårat system för närvarande och det 
är att vi inte har så tydliga ägardirektiv till sjukhusen. Inte ens till bolagssjukhusen, 
när det gäller vad ägaren ska använda sjukhusen till och krav på effektiviseringar för 
att göra dom mer kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga. Alltså det där löser sig 
själv på en öppen marknad.

(Tommy) Ja då slås man ut? 

Antingen slås man ut eller så ser man till att man effektiviserar, du ser vad som 
pågår hos Ericsson nu till exempel. Och det finns många sådana exempel ute i 
näringslivet. Nu kan vi inte hantera situationen på det här sättet, oavsett hur 
konjunkturerna ser ut så har vi en skyldighet enligt lag att erbjuda sjukvård, enligt 
hälso- och sjukvårdslagen. Sådana lagar finns inte för mobiltelefoni, eller för stövlar 
eller för bildäck. Utan de är fria att byta marknader, de kan ju skaffa kunder på 
andra håll i världen. Vi är skyldiga att erbjuda befolkningen i Stockholms län den 
sjukvård som den här lagen föreskriver. Det finns andra regler för hur vi ska 
prioritera och sådant där. Så vi är ju mer inskränkta, eller begränsade än vad privat 
näringsverksamhet är. Det gör det mycket svårare att hantera den här typen av 
fråga, att inte komma fram till avtal, det är inte bara affärsmässiga avtal utan det är 
väldigt mycket mer, det ska ge uttryck för det åtagande vi har. Och sedan så har ju 
patienterna frihet att välja sjukhus om dom vill, gå till vilken vårdcentral dom vill. 
Så kombinationen av allt detta gör det lite knepigt.  

(Tommy) Vad har man för strategi för det? 

Strategin (...), där är vi idag lite självkritiska, vi skulle ha varit tydligare tidigare 
när det gäller ägardirektiven. Att skärpa upp förhållandet mellan landstinget som 
ägare och då respektive sjukhus som utförare, att de måste medverka i
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effektivisering, rationalisering, täppa till alla små hål där pengar rinner ut utan att 
det blir sjukvård för dom. Kort sagt effektivisering och lägga bestämda mål för det. 
Precis som ett privat företag som håller på att gå dåligt får. (...) När det gäller 
ansvaret för effektivisering och få ned kostnaderna och därmed få ned priserna, det 
ansvaret är lika alldeles oavsett driftsform naturligtvis. Och här behöver finnas en 
ägarfunktion som ser till att så sker. Och även om det inte finns en öppen marknad, 
vår verksamhet är också avvikande från det privata näringslivet på det sättet att det 
finns egentligen bara en beställare. Det är en kund, det är en finansiär. Patienten 
som kommer har ju bara med sig en och en halv, två procent av betalningen. 
Resten står tredje man för. Därför måste sjukhus och kliniker och för den delen 
också primärvård och andra verksamheter agera som om de hade flera kunder, som 
om varje patient faktiskt betalade. Och det gör dom ju fast de gör det indirekt till 
98 procent. 

(Tommy) Ja men då blir det svårt när man har mer volym på ett sjukhus och vill ha mer betalt 
och inte får det. Då blir det svårt? 

Ja, alltså har dom en dokumenterad mervolym i den mening att de har fler 
patienter, då får de ju betalt. Men det vi pratar om det är ju ersättningen per patient. 
Alltså i kronor per DRG poäng om man säger så. Och den aktuella debatten nu där 
Södersjukhuset, tycker vi, har alldeles för höga anspråk på höjd ersättning jämfört 
med ifjol. De klarade sitt åtagande förra året i allt väsentligt väldigt bra. Och 
lyckades ändå åstadkomma ett överskott på 27 eller 29 miljoner, eller vad det var. 
Och då behöver dom ju egentligen inte ha någon större kostnadsökning mellan 
2000 och 2001 än något annat sjukhus. Danderyd hade ett överskott som var lite 
drygt det beloppet. Huddinge hade ett överskott ifjol, knappa det beloppet var det 
väl. Deras kostnadsökningar mellan 2000 och 2001 är väldigt måttfulla. Danderyds 
ligger på knappt två procent och Huddinges på fyra procent.

(Tommy) Det kanske finns plats för investeringar där, i kostnadsökningen? 

Nej. Det är inte redovisat några stora investeringar på Södersjukhuset. Framöver 
kommer de att drabbas av ökade hyreskostnader för dom bygger ju om entrén och 
effektiviserar på det sättet, men det handlar inte om de här pengarna. Som är 
skillnaden mellan… 

(Tommy) Men på vilket sätt hittar ni incitament för bolags- och förvaltningssjukhusen att blir 
mer effektiva? 

Ja dom finns inte. 

(Tommy) Inte ens för bolagen? 
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Jo bolagen har det ju, de får ju behålla överskottet om de presterar det. Och det 
tycker jag att förvaltningssjukhusen skulle göra också. Det är ett incitament. Men 
sedan så måste det finnas incitamentsystem, om man säger så, på sjukhusen som 
gör också att man ned på kliniknivå finner det intressant att bidra till, ja det jag 
kallar, enkelt, effektivisering. Det handlar inte om att kuta fortare, utan det är att 
göra saker annorlunda och nyttja resurserna annorlunda. Alltså finns inte dom 
incitamenten hur ska man då motiveras för det. Danderyd gjorde så i efterhand. De 
delade ju ut 3000 kronor till alla anställda som hade varit anställda hela året, från 
bolagiseringen. Det var ju en väldig stimulans för de som jobbar där.  

(Tommy) Det ville ju Huddinge också göra? 

Ja men dom får ju skapa överskottet så får dom väl göra det då.

(Tommy) Det är ju där man säger att man inte kan göra det eftersom man inte får betalt för 
alla patienter som man har? 

Njaa, du kan alltid argumentera för det sättet. Men (...) för 2000 och 2001 och 
2002 har vi treårsavtal som alla sjukhusen har skrivit på och det är inom de ramarna 
som vi ska hålla oss. Nu har ju vi varit från vår sida, på HSN, på beställarsidan, väl 
generösa, att vi har förhandlat över index lite grann. (...) Men, alltså problemet är ju 
det att vi har som sagt i allt väsentligt en tredje mans ersättning för dom här och vi 
har inte tillgång till hur mycket pengar som helst, du måste begränsa. Jag inser att 
detta är ett problem och det är inte lätt att lösa det problemet. Vi kan förbättra 
både incitamentsystem och annat för att man ska bli mer medveten om att också 
jobba med kostnadseffektivisering på sjukhusen och inte enbart på att optimera 
intäkterna. Därför att om du tar bilden igen av en fungerande allmän marknad 
utanför den offentliga sektorn så är det ju så att det fungerar likadant där. Om du 
inte är kostnadseffektiv, och får ned priserna, så till slut säljer du ingenting. Därför 
att du har för högt pris. Sjukhusen vet att patienterna kommer och jag får betalt 
och då måste man ändå kunna agera som om det fanns fler betalare. Jag hittar inte 
en annan bra bild än att man bör ju hantera det som om varje patient stod för 
kulorna. Och ska man ha många kunder då ska man ha låga priser och bra produkt. 
Hög kvalitet och lågt pris det favoriserar. Man kan inte växa snabbt, men man kan 
få ta för sig mer. Jag menar vår uppgift som finansiärer, planerare och beställare det 
är ju att se till så att befolkningen får bästa vård, att ingen ska behöva vänta. För att 
ingen ska behöva vänta så behöver sjukhusen möta sina patienter väldigt effektivt, 
snabbt och enkelt. Men ändå ge adekvat vård. 

(Tommy) Ja, jag provocerade dig lite där? 

Ja jag förstår det. Det brukar vara intervjuarens försteg. Men det är nyttigt alltså.  
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(Tommy) Det här med ägardirektiven, jag hänger kvar i det. Man måste ju ha funderat på 
hur ska vi kunna utrycka oss klarare som ägare? 

Ja, men vi har funderat för lite. I varje fall jag är lätt självkritisk i den här frågan, 
jag har lätt att vara självkritisk. Nu har jag ju ett primärt ansvar som handlar om att 
utveckla beställarsidan och ägnar mycket kraft till det. Medan vi har en 
ansvarsfördelning i majoriteten att det är finansroteln som ska ägna sig åt att 
utveckla ägardirektiven. Och nu har vi äntligen kommit igång med det och det är 
meningen att vi ska ta reformerade ägardirektiv i mitten av juli när vi har vårt 
budgetfullmäktige för nästa år.

Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2001-04-26 
Huvudaktörer: Landstingsråd (fp) och Tommy Jensen 

(Tommy) Kan man avgränsa en marknad till att gälla Västra Stockholm då? 

Nej, men statistiskt beteendemässigt åker folk till närmaste sjukhus hur mycket 
fritt val de än har (...). Det har ofta väldigt mycket att göra med att man får en 
remiss från husläkare som har kontakter gentemot de lokala sjukhuskollegorna. (...) 
Alltså där valfriheten verkligen är tydlig och reell leder det ändå inte till stora 
förändringar. Så att man kan mycket väl [välja] en husläkare i närheten av där man 
bor trots att man kan välja en i andra änden av länet. Så att man kan ändå tala om 
något sorts områden, fast den innehåller inga begränsningar i valfriheten. 

(Tommy) För mig blir det här paradoxalt (...), vad är överordnat och vad är underordnat. Är 
patientens fria val överordnat att patienten faktiskt blir behandlad där det är billigast. Eller är 
det underordnat? 

Men ser du, verkligheten är inte så enkel, därför blir inte konflikten så stor. Man 
kan alltså mycket väl ha patientens fria val utan att det leder till så stora 
konsekvenser när det gäller att man måste styra från det ena till det andra. Du har 
ju idag möjlighet med dimensionering och man väljer liksom efter kölängder. 
Sjukhusvolymen är en väldigt liten del utav ett sjukhus verksamhet där det fria valet 
är någon slags realitet. Du kan välja gråstarr och höftledsbyte och några grejor till, 
men [med] nästan alla patienter då är det bråttom (...). S:t Göran är ju 15 procent 
billigare än Danderyd då, men då skulle vi kunna tjäna lite pengar på att skicka 
ambulanspatienter från Danderyd till S:t Göran. Men det gör vi inte ändå, vi 
använder istället sådana konkurrensupphandlingarna för att skapa prispress i 
systemet, inte för att förflytta volymer så mycket, för de är ju inte så flyttbara. 

(Tommy) Men prispressen går ju ut på att förflytta volymer? 
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(...) Alltså den enda verksamma mekanismen är egentligen hur den lokala chefen 
förhåller sig till sina kostnader. Och om man på ett tydligt sätt kan se att min 
medicinklinik, här kostar blindtarmarna 15 procent mera än på det här andra 
sjukhuset. Då, om mekanismen fungerar, ställer sig vederbörande frågan varför? 
Och så händer det något i systemet. Då behöver man egentligen inte flytta 
patienterna utan man skapar den här mekanismen istället. De volymer man flyttar 
med konkurrensupphandling är på marginalen. Det har ju ställts frågan inför den 
här stora upphandlingen av akutsjukvård, som förbereds då, hur mycket kan man 
flytta egentligen. Hur mycket är det som är konkurrensupphandlat och då får man 
svaret fem till 15 procent. Det är ju ingen som vet idag. (...) Även den här lilla biten, 
även om den bara är tio procent som man kan förflytta fram och tillbaka och där 
det finns liksom någon mekanism bakom det, där patienterna följer med. Du kan ju 
stänga en urologklinik bara rakt av, du lägger ingen beställning överhuvudtaget, då 
måste dom stänga, då måste patienterna någon annanstans. Det är det ultimata 
hotet. (...) 

(Tommy) Om jag tolkar dig rätt så blir konkurrens på marginalen, varför lägger man ned så 
stor möda på det här då? 

Jo det kanske har stora effekter ändå, tror vi. Genom det helt annorlunda 
beteende som då uppträder förhoppningsvis i systemet. Budgetsystemet genererar 
köer och destruktivt tänkande i ekonomin och det här genererar också destruktivt 
tänkande fast på ett annat och bättre sätt, kanske. Det är vår förhoppning i alla fall, 
hittills så tror vi att det verkar så. 

Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2001-05-02 
Huvudaktörer: Landstingsråd (s nr 2) och Tommy Jensen 

(Tommy) Nu håller man ju på med medicinska vårdprogram? 

Ja det är den delen utav Den Stora Upphandlingen som vi tycker är bra. För att 
då kan man ändå lite mer systematiskt jobba fram bästa sätt när det gäller olika 
typer av vård. Och sedan kan man gå vidare och göra jämförelser, om man jobbar 
efter de där vårdprogrammen hur blir det då och sådär. Även om vi då skulle få 
möjlighet att, eller om den avbryter sig själv, den här stora upphandlingen, så den 
delen tror jag att man skall fullfölja.

(Tommy) Det här med bolagiseringen då? 

(...) Det första året för de här bolagiserade sjukhusen var full med frågetecken att 
reda ut. Långt in på hösten så var en del ganska viktiga frågor, hur man skulle göra 
med pensionsåtaganden och sådant inte utredda. (...) och så fanns det lite tvister här 
och där. Men… 
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(Tommy) Ja man hade väl en tvist med Huddinge? 

Ja men visst och det är väl kanske naturligt då att man försöker att få så mycket 
intäkter som möjligt. Men jag tror att de där frågetecknen är utredda nu. Så det är 
väl först nu då som man kan börja och titta på de här och se, kan de åstadkomma 
någonting som man inte kunde när man var i förvaltningsform. Och det är för 
tidigt att säga det, det har gått ett år och nästan hela förra året då var full med att 
reda ut en massa oklarheter. Det är väl det som är själva poängen med att man inte 
bolagiserar rubbet på en gång, utan att man tar några stycken och sedan så vinner 
man erfarenheter som man sedan kan lägga in om man sedan skall gå vidare. Nu 
vill väldigt många utav sjukhusledningarna bli bolag. Det är väl bara Södertälje som 
har sagt att nej vi vill inte bli bolag. Men alla de andra har sagt att det vill dom visst 
och de säger så här, det kanske inte är så att vi kan åstadkomma något underverk 
men vi vill inte bli ett B-lag. Så dom ser det som att om man inte vill bli bolag så 
blir man ett B-lag.  

(Tommy) Man antar att man går till någonting bättre? 

Ja alltså man antar, och det är väl naturligtvis på goda grunder, att man får 
ekonomiska förutsättningar så att man inte riskerar att gå i konkurs omedelbart.  

(Tommy) Men det kan man ju ändå inte göra eftersom man har satt ett stopp vid sju 
akutsjukhus?

Ja, precis.

(Tommy) Men vad finns det att vinna med konkurrensutsättning och vad finns det att förlora? 

Alltså i början av en konkurrensutsättning, det kan man se inte minst inom 
äldreomsorgen, så fanns det en del att vinna i form utav att man kunde organisera 
jobbet lite smartare. Att, ja det fanns lite luft i systemet. Men när man har gjort ett 
par tre upphandlingar om sådana saker som gäller vård, omvårdnad, då upptäcker 
man rätt snart att det där med kvalitet i verksamheten, det har faktiskt att göra med 
antalet medarbetare som man kan ha för att ge den här servicen och omvårdnaden 
och vården. (...) Därför så tror jag att upphandlingar, konkurrensutsättning rättare 
sagt, som en metod för att sänka kostnader, det finns väldigt lite kvar att ta. Efter 
de nedskärningar som ägde rum under mitten av 90-talet 

Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2001-05-04 
Huvudaktörer: Finanslandstingsråd (m) och Tommy Jensen 

(Tommy) Vad har hänt sedan förra intervjun? 
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Det är väl liksom då det här med konkurrens, så har ju S:t Göran sjukhus haft 
över ett år på sig och det är fortfarande så att kostnaderna på S:t Görans sjukhus är 
ungefär 15 % lägre än på övriga sjukhus i Stockholmsregionen. Så det visar ju då 
tycker jag att man med konkurrens kan minska kostnaderna i sjukvården med 
bibehållen kvalitet och bra tillgänglighet för patienterna. Och det finns ju då en 
klausul i S:t Göran avtalet som är väldigt viktig och det är att dom andra sjukhusen 
också skall upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Och det har vi nu 
satt igång då, det sattes igång direkt efter försäljningen av S:t Görans sjukhus, kan 
man säga då, och det är nu fullt förberedelse arbete för detta. (...) Det är ju då en 
upphandling på omkring tio miljarder kronor. Så det är liksom ingen liten grej. Det 
vill till att det är seriöst och allt är riktigt.  

(Tommy) Men vilka är med i den upphandlingen? 

Det vet vi inte ännu, alla som vill är naturligtvis välkomna att vara med. Men 
utlösningen till detta är klausulen i avtalet med S:t Göran (...) att vi gör en 
upphandling av all övrig akutsjukvård i hela Stockholmsområdet. Och dessutom, 
första april förra året bolagiserades Danderyds och Huddinge sjukhus och 
folktandvården och S: t Eriks ögonsjukhus. Och dom har också nu fungerat i ett år 
och de har inte blivit utsatta för någon riktig konkurrenssituation. Men deras arbete 
med klarare och rakare riktlinjer och signaler om ansvar och befogenheter, tror vi 
att man allaredan kan se en positiv effekt av, eftersom kostnadsökningen är 
betydligt mindre vid Huddinge sjukhus och Danderyd sjukhus än vid de övriga 
sjukhusen. (...) 

(Tommy) Det är en effekt av bolagiseringen? 

Ja. Alltså dom redovisar en kostnadsökning på 2, 3 procent och de övriga 
sjukhusen redovisar en kostnadsökning på åtta procent. Och då skall man veta att 
varje procent är 100 miljoner kronor. Så det är inte lite pengar. Alltså vi ser 
bolagiseringsfasen som ytterligare ett steg åt rätt håll för att få bukt med 
kostnaderna. (...) 

(Tommy) Hela det här tidschemat med bolagisering, det har börjat att släpa efter lite grann? 

Planen var ju att både Södersjukhuset och Karolinska skulle bolagiseras första 
januari i år, men så blev det ju inte. När vi vann valet 98 hade vi inga planer på att 
bolagisera något sjukhus överhuvudtaget. Däremot hade vi ett projekt, att vi tyckte 
att sjukhusen skulle jobba mer fritt och självständigt och då har det här kommit av 
sig självt inom sjukhusen, som en naturlig följd utav det här. Det här är inte vår 
plan på något sätt. Vi har ett tiotal rapporter från Huddinge och Danderyd som är 
mycket positiva i alla avseenden. Både när det gäller ekonomi och personalens 
inställning, och mellanchefers inställning och så vidare, som nästan alla går i mycket 
positiv riktning. (...) 
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(Tommy) Det här med lagförslaget kring akutsjukvård [Stopplagen], det blev en del debatt 
kring det? 

Ja, vi är så pass tuffa fortfarande så det tycker vi inte är mycket att bry sig om.  

(Tommy) Varför då? 

Ja vi vet ju inte exakt vad det innebär, det vet ju inte ens lagstiftarna. Så då finns 
det ju ingen anledning att ta speciellt allvarligt på det. Första testet blir ju då S: t 
Eriks ögon, det är ju ett akutsjukhus för ögonsjukvård. Då får vi se om 
socialministern11 kommer med rikspolischefen och sätter in mig i finkan då. Vi får 
se om han gör det. Det vore rätt kul tycker jag. Om jag står på personalens sida att 
de får köpa sjukhuset och [socialministern] är emot. Det vore jättekul.

(Tommy) Det blir i sommar då? 

Ja, jag hoppas att det blir [så], där har man ju hållit på en lång tid. Dom har hållit 
på även under förra mandatperioden, när sossarna styrde här, personalen, att vilja ta 
över eller knoppa av på något sätt. Men nu är dom inne på ett betydligt rakare och 
renare projekt att ta över alltihopa12. Så det blir en test av stopplagen. (...) 

(Tommy) En annan fråga här, ser du inget hot om att man går mot en oligopolmarknad för 
sjukvården, där det blir få stora aktörer? 

Jag tycker inte att det blir det, speciellt inte i Stockholmsområdet. Vi har inte få 
stora, vi har många stora och vi har jättemånga små. (...) Alternativet är ju då 
landstingsmonopolet och det är ännu värre. Det är bättre med tre stora än med ett 
gigantiskt som jag ser det. (...) Den här enorma byråkratin och svårigheten att styra 
ordentligt. Sju, åtta, tio beslutsnivåer. (...) 

(Tommy) Men tittar du på andra marknader som inte är sjukvård, eller tar du hjälp av 
akademiker när du funderar13?

Vi är ju granskade och utsätter till och med oss själva för granskning, rätt 
omfattande. Nu skall vi snart träffa konkurrensverkets högsta ledning exempelvis. 
Där vi säger att kolla nu Stockholms läns landsting, så att vi gör rätt i alla 
upphandlingar så att det är konkurrens i allting. Och det tycker vi är rätt tufft och 
utmanande att låta någon utomstående göra det. 

                                          
11 I den socialdemokratiska regeringen. 
12 Här avses att personalen tillsammans med en extern part skall driva S: t Eriks Ögonsjukhus. 
13 När den här frågan ställdes var jag temporärt inne på att ta med konsulter – både akademiska och andra – i 

studien, dvs. den mer påtagliga delen av exekutiv vetenskap. Se del 1, kapitel 3, för teoretisk motivering för denna 
avgränsning. 
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(Tommy) När skall ni träffa dom? 

Om någon månad. Vi har haft överläggningar med alla ledamöter och alla höga 
jurister i nämnden för offentlig upphandling, de har varit här en halv dag, fick gå 
igenom vårt avknoppningsprojekt. Det är många som säger att vi bryter mot LOU, 
men då hade de inga synpunkter på detta. 

(Tommy) Kommer konkurrensverket att göra någon utredning? 

Det vet jag inte. Vi skall inbjuda dom till en informell överläggning men 
samtidigt då be dom att kolla landstinget i Stockholm ordentligt.  

(Tommy) (...) Vad är sund konkurrens för dig, när är konkurrensen sund? 

Ja det är att en upphandling då sker på absolut lika villkor. Det är det för 
närvarande inte i sjukvården, eftersom även vi, som då har hållit på med detta i 
över 10 år, har väldigt lätt för att gynna den egna verksamheten inom 
citationstecken. Vi har nu en upphandling på gång som gäller labbverksamhet, och 
det är en stor verksamhet, om man gjorde en riktig upphandling skulle sannolikt 
labbet på Karolinska sjukhuset slås ut. Men så långt vill då inte ens moderaterna gå, 
det är ju ingen sund konkurrens. (...) Men när du frågar om det här så finns det 
räddningsaktioner som skall trixa och fixa lite med KS labb så att dom får vara kvar 
i alla fall. Men kanske då i en bolagsform och kanske då att man får några år på sig 
för att förbereda sig för en riktig konkurrensupphandling. (...) 

(Tommy) När man har rustat och sätter igång konkurrensen, kan man styra den 
konkurrensen?

Ja eftersom landstinget då sitter på hela finansieringen, så det är klart att man kan 
styra den. Det är jag inte alls oroad för. Och det är ju så att det är ju relativt korta 
avtalsperioder, i alla fall nästan inte över fem år någonstans. Så med förhållandevis 
kort tid så kan man ju förändra strukturen i alla fall då. Och man kan ju genom 
klausuler i avtalet se till så att det förändras.

S:t Göran och Huddinges uppfattning om syfte, mål, tidsplan och 
omfattning

Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2001-06-12 
Huvudaktörer: Vice VD Huddinge och Tommy Jensen 

(Tommy) När vi pratade sist så pratade vi en del om upphandling och när vi pratade så var 
det satt till 2003, nu är det väl kanske lite diffust om det blir till dess? 

Ja det är det. 
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(Tommy) Hur påverkar det er? 

Ja det stärker inte vår situation på något sätt. Det är ett orosmoment när vi inte 
riktigt vet vad det blir för upphandling. [Det] senaste man pratar om är att det ska 
vara upphandling av management. Nej vi vet väldigt lite om det här, så det är klart 
att det skapar en viss osäkerhet och irritation naturligtvis.

(Tommy) Men upphandling av management är det strikt på ett sjukhus eller kan det vara (...) 
management av olika delar? 

Vi vet inte det. Det var en fråga som vi ställde, hur man ser på detta. (...) Nej vi 
vet inte. 

(Tommy) Ni måste väl ha en strategi nu för att förbereda er för upphandlingen? 

Ja det har vi (...). Sedan så finns många utav våra chefer med som 
specialsakkunniga och de sitter med HSN och diskuterar, vilka krav man ska sätta 
vid upphandlingen. De är medicinskt sakkunniga och det är lite viktigt att vi har 
med dom i det här. 

(Tommy) Ni har så att säga pratat med dom [sakkunniga] innan…? 

Ja precis. (...) 

(Tommy) Men hur förbereder ni er konkret då? 

Vi har bildat små arbetsgrupper som sitter och jobbar med olika delar för att vi 
ska [vara] beredda för hur det här kommer att se ut. Det gör vi. 

(Tommy) Vad arbetar man med? 

Jag vill väl kanske inte gå in på alla detaljerna nu, men vi förbereder oss nu 
naturligtvis och ser på hur vi ska kunna lägga anbud på olika delar. 
Företagspresentation, hur ska vi presentera oss och vilka prisfilosofier ska vi ha och 
så vidare. Det är väl ingenting sådär direkt konkret men vi har gjort en 
handlingsplan hur vi ska jobba fram det, så att vi inte ska tappa tempo i det här 
arbetet. (...) 

(Tommy) Känner ni att ni får gehör för era tankar med pris och kvalitet när ni har samtal 
med HSN staben? 

Både jag och nej. HSN staben tror jag att vi har en ganska god relation med och 
förståelse för varandra. Utan det är snarare i så fall de centrala politikerna som inte 
riktigt ser tydligt, att nu har dom satt en modell i sjön här. Och nu är det ju den
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som dom skall försöka att efterleva på något sätt. Men politikerna har rätt lätt att 
vingla tillbaka, men tjänstemännen på HSN tror jag nog ändå, utifrån sitt mandat, 
har en ganska god förståelse för vad vi håller på med. (...) 

(Tommy) [Det här med att] man deltar i ett Svarte Petter spel, man skickar räkningar hit och 
dit?

Ja, men det är väl det här gamla traditionella, vem skall ha underskotten, HSN 
eller vi. När jag satt som biträdande landstingsdirektör så det sista jag var med att 
fatta beslut om det var att sjukhuset skall ha en prismodell som utgår från de 
självkostnader man har på sjukhuset, och ingenting annat. Och det innebär ju det 
att om landstingets pengar räcker att producera den sjukvård som man efterfrågar 
så kommer underskottet hamna på HSN. Och det är ganska logiskt. Nu finns det 
en tendens till att börja rucka lite på det där när politikerna går in och säger att vi 
skall lägga besparingskrav, ni får inte tillräckligt betalt [för] vi skall sänka DRG 
priset. (...) Om man skall jobba så (...) då blir det problem när vi är bolag. Och det 
blir ett annat problem för då blir det det här Svarte Petter spelet. (...) Sedan får väl 
ägaren styra oss i den andra änden och ställa jättetuffa avkastningskrav, om vi har 
fått för bra förhandlingar med beställaren. Men nu finns ju risk att de börjar att 
styra även på beställarsidan och då tappar man totalt fotfästet i hela det här 
systemet tycker jag. (...) 

(Tommy) En vidare fråga, det här med införandet av konkurrens, med upphandling, hur 
tycker du att det går? 

Du menar konkurrens, ja alltså rent generellt kan jag väl säga det att vi tycker, där 
är det ju partsinlagan naturligtvis, vi tycker i någon mening att det är inte lika villkor 
mellan oss och de privata aktörerna. Privata aktörer får faktiskt lite bättre fördelar 
än vad vi har, och det kan ibland vara lite irriterande. Så att på det sättet så tycker vi 
inte att det är riktigt lika villkor. 

(Tommy) Hur lyckas ni föra fram det i debatten, de privata aktörerna säger14 att de gör 
nästan lika mycket som ni gör? 

Ja vi träffar ju dom15 och dels så har vi fört fram det till politikerna också. Men 
det här är en politiskt ideologisk fråga (...) här tror jag liksom att man vill ge dom, 
och det kan jag förstå det är en medveten politik, privata aktörerna lite bättre 
förmåner för att överhuvudtaget våga ge sig in i det här och vara med och driva det 
här. (...) Det är ett sätt liksom att bryta monopolet och det är ett pris man är beredd 
att betala, tror jag. (...) 

                                          
14 Utförda intervjuer med privata utförare som inte är representerade i någon episod. 
15 Privata och offentliga utförare träffas bland annat i branschrådet, där även politiker och tjänstemän träffas. 

Branschrådet är ett tema som jag valt att inte betona i någon av episoderna. 
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(Tommy) Men i någon mening skall det också vara konkurrens mellan landstingsägda bolag? 

Ja. En fråga som jag tycker är intressant att ställa där och som jag inte riktigt vet 
ännu, är det konkurrens eller är det samverkan, vad är huvudordet. Det vet inte jag? 

(Tommy) Vad tror du själv? 

Ja det beror på vilken politiker du pratar med naturligtvis. Sedan så tror jag inte 
heller att man för sig själva definierat vad konkurrens är och vad samverkan är. För 
om det är konkurrens till 100 %, ja då skulle vi kunna gå ut med alla möjliga medel 
och slåss om vårdpersonalen och köpa över vårdpersonal. Men det gör vi inte, här 
försöker vi samverka lite mer. Det här tycker jag är kanske en av nyckelfrågorna i 
hela vår modell. Är det samverkan eller är det konkurrens?  

(Tommy) Man kan tänka sig att när ägaren låter er spendera 20 miljoner på extraordinära 
personalinsatser, så blir det i någon mening en konkurrensfördel för er? 

Ja visst och det är ungefär samma som S:t Göran har fått utav Capio, där dom 
har sagt att vi har inga utdelningskrav de första fem åren, utan de pengarna skall in 
och arbeta i företaget. Så det är samma sak.

(Tommy) Ändå inte riktigt jämförbart för det är inte samma pengar? 

I någon mening är det egentligen det. Det är en del av deras avkastningskrav och 
en del av vårt avkastningskrav. Så att i den meningen är det ju samma pengar 

(Tommy) Men jag tänkte på att Capio är privat och ni ägs av landstinget? 

Ja, men det tycker jag inte är så intressant i sammanhanget, om vi skall drivas på 
lika villkor. För då kan man ju säga att så länge som vi ägs av landstinget så är 
liksom överhuvudtaget alla pengar offentliga pengar. Men om du skall försöka att 
driva det på lika villkor, ja då är det i någon mening likartade pengar. 

(Tommy) Ja, men om vi jämför er och Danderyd till exempel, om de inte har fått någon sådan 
pott?

Om Danderyd, nu vet jag inte om de har gjort detta, men om vi får och inte dom 
får ja då är det en konkurrensfördel för oss. Men då kan man fråga är det 
konkurrens mellan Danderyd och oss, nej vi har väl ingen konkurrens oss emellan. 
De är ett bassjukhus som ligger norr om staden, vi är ett högspecialiserat sjukhus, 
universitetssjukhus, söder om staden och vi slåss ju inte om patienter sinsemellan. 
Och det är det här som jag tycker är lite svårt, är sjukvården en sådan marknad, 
spotmarknad, där vi håller på och säljer och köper tjänster, eller vad är det för 
någonting?
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(Tommy) Men det finns en del verksamheter som finns på Danderyd som även finns på 
Huddinge naturligtvis? 

Precis. Men jag menar det är inte så att vi går ut och säger att dom och dom 
patienterna vill vi ha hit och dom vill ha våra patienter. För den typen av 
konkurrens är det inte. Inte åker en patient som har halsinfektion från Danderyd ut 
hit bara därför att vi på något sätt skulle, ja jag vet inte varför. Det är liksom inte 
den typen av konkurrens som existerar. (...)

(Tommy) Det här med konkurrens är alltså inte definierat? 

Nej (...) begreppet konkurrens är inte riktigt definierat på ett tydligt sätt och 
framförallt vet vi inte hur vi skall leva efter det, vad är det som gäller.

(Tommy) Kan man inte ha konkurrens och samverkan samtidigt? 

Hur, vad är det som är överordnat det andra? Om vi bestämmer oss för att det 
bästa vi kan göra är att vi slår ihop oss med Södersjukhuset, är det samverkan det. 
Eller är det otillbörlig påverkan på marknaden, eller vad är det för någonting? Nej 
jag vet inte, jag kan inte svara på det. 

(Tommy) Man kan ju samarbeta inom vissa områden och konkurrera i andra? 

Ja, men å andra sidan, vårdpersonal, som är den trånga sektorn nu, ska vi tillåtas 
med alla till buds stående medel slåss om personalen. Är det okej att vi bjuder över 
personer bara de kommer till oss och inte går till S:t Göran, eller till Danderyd. Du 
förstår vad jag menar. Det är en intressant fråga. (...) 

(Tommy) Jag går tillbaka till en tidigare fråga. Omfattningen av DSU:n, i er förberedelse, vad 
kalkylerar ni med, ni kanske måste göra ett val mellan att det kanske inte blir så omfattande 
eller att det blir omfattande?  

Ja vi tror inte att det blir så omfattande. Eftersom att mycket av det vi gör på 
Huddinge sjukhus finns det egentligen inte någon annan som kan göra. Jag menar 
den del som är högspecialiserad, som vi ägnar oss åt, det finns ju inget alternativ. 
Däremot när det gäller det som vi rubricerar som bassjukvård, där finns naturligtvis 
ett alternativ. (...). 

Aktivitet: Telefonkonversation 
Tid: 2001-05-18 
Huvudaktörer: VD S:t Göran Sjukhus AB och Tommy Jensen 

(Tommy) Vad tycker du har hänt under det här året, i hälso- och sjukvården, i din 
omgivning? 
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Vad ska vi säga då? En stor fråga som vi drog igång då egentligen, och fortsatte 
sedan till långt fram i december [2000], det var (...) den här stopplagsstiftningen. 
Som berör oss en del i alla fall ska jag säga. Där regeringen drev igenom en 
lagstiftning mot stopp av utförsäljning av ytterliggare akutsjukhus. Och det kan ju 
tyckas att det inte berör S:t Göran, men det var faktiskt så att (...) samtidigt som 
man ville stoppa alla framtida utförsäljningar så ville man också skjuta S:t Göran i 
sank i de skrivningar som kom i propositionerna. (...) Det dök aldrig upp i den 
offentliga debatten, men det var att på sidan 23 tror jag i propositionen. Lite finstilt 
så stod det att vi skulle tvingas att stänga butiken om två år. Lägga ned sjukhuset, ja 
det kunde inte tolkas på något annat sätt (...). Det visar sig väl att det här är någon 
som suttit och skrivit då på departementet [och] som har varit lite för ivrig i sin 
ambition att rätta till saker och ting i samhället. Och att det inte var riktigt 
sanktionerat i partiapparaten och definitivt inte hos samarbetspartierna. Det redde 
upp sig till sist när det kom till slutliga utskottsbehandlingen, men det kändes 
väldigt besvärande. Jag jobbade mycket med det under hösten kan jag säga.  

(Tommy) Det kan jag tänka mig. Var det mycket prat med… 

Ja det var mycket uppsökande verksamhet, eller det vi kallar för lobbying då. Att 
försöka förklara för alla viktiga beslutsfattare här då, och tyckare, hur verkligheten 
ser ut. Själva lagförslaget som sådant var ingen idé att försöka rubba. Det hade man 
bestämt sig från regeringen. Men det var en del kommentarer här som var uppåt 
väggarna. Ja det var nog mycket vår förtjänst att vi fick dom att ändra på det till sist. 

(Tommy) Hur högt pratade ni? 

Med partiledare och så. (...) Vi hade väl lite svårt att komma nära inpå 
socialdemokraterna på riksnivå, men övriga partier har vi haft en mycket bra dialog 
med under den här perioden. Det var under hösten kan vi säga, ganska intensivt 
under oktober – november, det här arbetet. (...) Skrivningen som fanns i 
propositionen, det var att när nuvarande avtal löper ut, de samarbetsavtal eller 
vårdavtal vi har, (...) skulle landstinget inte få beakta anbud från oss i fortsättningen. 
(...) Skrivningen kom sedan att ändras till att landstingen får beakta anbud från oss. 
Men det här var ju ett direkt hot och det är klart vi ville inte gå ut och skrämma 
personalen, och det påverkar ju vårat rekryteringsläge och annat. Att säga att det 
här är ett hot, regeringen vill att vi ska lägga ned bolaget om två år. Det hade ju inte 
varit så kul. Men det gick ju att hantera. 

(Tommy) Det gick vägen, mer händelser under året? 

(...) Vi har säkrat våra vårdavtal så att vi nu sitter med klara spelregler fram till 
2006-12-31. (...) Det ger en trygghet och möjlighet att planera och förutsättningar 
för att investera, att man vet att man har rimlig tid på sig att räkna hem saker och 
ting. (...) 
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(Tommy) Har det att göra med stoppet av bolagiseringen? 

Det kan vi säga. Det var så här, det fanns alltså i vårt ursprungliga vårdavtal (...) 
en formulering som säger att (...) avsikten är att landstinget ska upphandla 
akutsjukvården i konkurrens från 2003-01-01. Om parterna finner att en sådan 
konkurrensupphandling inte kan ske ska avtalet förlängas till 2006-12-3116, eller den 
tidigare tidpunkt då konkurrensutsättning kan ske. Man har verkställt den här 
förlängningsklausulen eftersom det är osäkert om en konkurrensupphandling kan 
ske (...). Och sagt okej vi förlänger avtalet till 2006-12-31, eller den tidigare tidpunkt 
då en konkurrensupphandling genomförs. (...) Om det blir Den Stora 
Upphandlingen, om den kommer loss här från 2004-01-01 (...), då är vi med i den. 
(...) Skrivningen vi har nu är bättre än den vi hade innan. För då hade vi ett avtal 
som tog slut vid 2002-12-31. Så att det här ger en bättre trygghet och vi är inte 
särskilt oroliga vid Den Stora Upphandlingen, jag menar med det konkurrensläge 
och den konkurrenskraft som vi har. Vi är ganska stolta över vår kvalitet och våra 
koncept och vi ligger väldigt bra till i pris. Så har jag väldigt svårt att se att vi skulle 
få minskade beställningar, om Lagen om Offentlig Upphandling tillämpas.

(Tommy) (...) Vad är det som ska upphandlas egentligen? 

Ja det återstår att se det alltså. Den börjar ju lite [heta] här i folkmun, DISSU, 
den inte så stora upphandlingen. Det är väl det att man har insett att (...) man kan 
inte konkurrensutsätta hela verksamheten. Man vill att det ska vara politiska beslut 
som bestämmer om hur många akutmottagningar det ska finnas i staden. Och det 
är klart att bestämmer man att det ska finnas en akutmottagning där och där så får 
man ju också se till så att det finns en rimlig volym där. (...) 

(Tommy) Det är lite olika bud på det här, allt från tio miljarder till en? (...) 

Men det kommer inte att bli så [stort]. Det kan jag säga, det är jag övertygad om. 

(Tommy) Det är lite intressant här om man tänker sig att S:t Göran vill expandera, hur 
mycket kan man expandera? 

Ja alltså vi kan inte växa hur mycket som helst. Och vi vill väl inte bli för stora 
för snabbt alltså, men, det är svårt att säga någon siffra, men… 

(Tommy) Du behöver inte ge någon siffra, snarare om er expansionsambition påverkas av de 
här restriktionerna? 

Det finns ju olika sätt att expandera då, jag menar, vi ingår i en kommersiell 
koncern. Det finns finansiella mål, även på tillväxt då, som vi ska försöka hjälpa till

                                          
16 Denna tolkning av kontraktet gör även Landstingsrevisorerna (2000). 
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med. Och tillväxt det är då omsättning vi pratar om och den kan man ordna på två 
sätt. Man kan höja priset och man kan öka volymen, antalet av saker och ting man 
producerar. Och prisökningar får vi då i takt med inflationen, ungefär kan vi väl 
säga. Så det är väl ett par procent om året. (...) Resten då, det är nya kontrakt i 
befintlig verksamhet. Man kan tänka sig att vi tar upp nya specialiteter som vi inte 
har idag. (...) Så vet vi att det finns en underliggande ökning av 
akutsjukvårdsbehoven, att akutmottagningsbesöken ökar med 3-4-5 procent per år 
(...).

(Tommy) Fast där är ju ambitionen att det ska minska så att primärvården ska få mer? 

Det beror vem du pratar med. 

(Tommy) Ja det är ju politikerna naturligtvis? 

Jo, men det finns en tro hos en del politiker att man kan lösa detta med större 
satsningar på primärvården. Jag kan också konstatera att man har satsat mer på 
primärvården hela tiden utan att det har haft en minska effekt på den här 
ökningstakten. Och Stockholms invånare förefaller komma till akutmottagningarna 
i alla fall. De vill ha vård bums. Moderna människan vill inte vänta till måndag 
morgon och ringa husläkaren. De kommer på lördag och sitter gärna två eller tre 
timmar och så får de det fixat på akuten. (...) Så det räcker inte att säga att man 
löser det här med mer primärvård. Utan den här ökade efterfrågan finns där, och 
sedan så får man försöka att lösa den på något sätt. Men jag säger att där har vi en 
möjlighet naturligtvis att ta hand om det. Vi kan kanske erbjuda ett effektivt 
koncept som medborgarna gillar och som blir en rimlig prislapp på för politikerna. 
Det är ju sådana tankar vi har naturligtvis. (...) 

(Tommy) Tror du att man kan få några effekter utav konkurrensen? (...). 

Alltså konkurrens, [vi] ska inte överbetona det här konkurrerandet, däremot så 
tror jag att mångfald, och kalla det för att det skapar en sorts konkurrenssituation, i 
driftsformer är bra. Därför man lär av varandra, man stimulerar varandra till 
nytänkande och annat. (...) Sedan är det klart att om DSU, man kan ju måla upp 
skräckscenarier där, att du skriver detaljerade vårdavtal som ska gälla i sex, sju år 
framåt och att det låser in utvecklingen. Då tvingar man folk att jobba efter de här 
kontrakten i detalj och så blir det inget nytänkande i vården på fem år. Och det 
vore inte särskilt kul, för det handlar ju om att hitta former där vi kan stimulera till 
fortsatt dynamisk utveckling. Men att ändå ha en rimlig långsiktighet i ramvillkoren 
så att du får privata intressenter att investera. Det får man inte om man ger dom två 
års avtal.

(Tommy) Man måste alltså ha flexibilitet i avtalen samtidigt som man har kontinuitet?
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Ja det måste vara en kontinuitet, att man får vara med och köra under en rimlig 
tid. Sedan måste det vara en flexibilitet som gör att man kan få vara med och 
skruva lite grann och justera profil och inriktning. Och utrymme för nyheter, jag 
menar det händer ju saker, det ligger i ordet uppfinnings natur. Vi känner inte till 
alla förändringar som kommer att inträffa här under de närmaste åren. Ändrade 
behandlingar, metoder, behov, det kan hända alla möjliga saker. Och att då måste 
det finnas en rimlig möjlighet att bedriva en kontinuerlig verksamhetsutveckling 
och inte ställa krav på att det ska vara en ny stor upphandling varje gång man 
behöver göra lite justeringar. (...) Men att ändå ha en rimlig långsiktighet i villkoren, 
så att man är beredd att ta investeringar. 
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Appendix 6. Konkurrens – ekonomiskt moras, eller vältänkt 
förändring av hälso- och sjukvården 

Delårsbokslut i Landstingsfullmäktige 
Plats: Landstingshuset  
Tid: 13 november, 2001 
Huvudaktörer: Representanter i fullmäktige från majoritet och opposition 

Anförande nr 1. Landstingsråd (s nr 1): Ordförande, 
landstingsfullmäktigeledamöter! Jag tänkte börja med några noteringar från 
Stockholms läns landsting, nämligen av prognostiserat utfall gentemot budget. 

HSN:         mellan 71 och 251 miljoner back 
Produktionsområden:                -80 miljoner 
Karolinska sjukhuset:                -37 miljoner 
Södertälje sjukhus:          -7 miljoner 
Norrtälje sjukhus:                 -10 miljoner 
Danderyds sjukhus AB:         -9 miljoner 
Folktandvården AB:               -73 miljoner 
Volymförändringar i akutsjukvården:           -200 miljoner 
Intäktsprojekt:               -300 miljoner 
Konkurrensutsättning:              -680 miljoner 
Minskade skatteintäkter:            -842 miljoner 
Prognostiserat underskott för 2001:    drygt 2,6 miljarder 
Samlat underskott de två närmast föregående åren: 3,2 miljarder 

Ordförande, fullmäktige! Hade landstinget varit ett börsföretag hade kursen varit 
bottennoterad. Man kan nog räkna med att ägarna i det här fallet inte hade lagt 
fingrarna emellan utan gjort processen kort på känt manér och avsatt hela styrelsen 
efter ett så kapitalt misslyckat resultat. Men här i landstinget händer ingenting! 
Moraset får bestå. Prognosen i delårsbokslutet ger vid handen att i stort sett alla 
finansiella nyckeltal försämras jämfört med föregående år. 

Koncernens låneskuld har ökat med 1 miljard. Vid årets slut har 
låneskulden ökat med ytterligare 1 ½ miljard. 
Koncernens soliditet väntas ha försämrats med 6 procentenheter vid årets 
slut.
Likviditeten försämras. 
Med pensionsförpliktelser inräknade beräknas koncernens skulder 
överstiga tillgångarna med 11 ½ miljard. 
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Med det här delårsbokslutets prognos är de samlade borgerliga underskotten för 
tre års styre uppe i inte mindre än rekordhöga 6 miljarder kronor. Det är verkligen 
ett skuldberg, som majoriteten ansvarslöst skjuter på framtiden. Detta sker trots att 
skatteintäkterna har ökat kraftigt genom ett större skatteunderlag och trots ökade 
nettointäkter för landstinget. Man frågar sig: När om inte i ett så gynnsamt 
ekonomiskt läge finns möjligheten att åstadkomma stabilare förutsättningar för 
landstingets verksamheter, som är så viktiga för medborgarna? (...) Ordförande och 
fullmäktige! Det blev sänkt rating [från Standard & Poors]. Jag ser inte fram emot 
nästa års ratingbetyg. Det finns i nuläget ingenting som talar för att den 
moderatledda majoriteten vare sig kan eller vill ta det ansvar som krävs för att 
åstadkomma de nödvändiga förändringarna. (...) 

På en hela tio rader lång analys svamlar finanslandstingsrådet om att landstingets 
ekonomi egentligen går ihop – bara man bortser från utjämningssystemet! Med 
detta mantra försöker landstingsledningen maniskt svära sig fri från ansvaret. Men 
underskott råder man inte bot på med besvärjelser – även om det verkar vara den 
enda ekonomiska strategi som majoriteten mäktar prestera. Som jag tidigare har 
sagt flera gånger från landstingssalens talarstol finns det ingen majoritet i Sveriges 
riksdag för att avskaffa skatteutjämningssystemet. I går blev det fullständigt tydligt 
att [finanslandstingsrådets] ekonomisk-politiska strategi blott och bart handlar om 
valtaktik – inte alls om att långsiktigt trygga förutsättningarna för den solidariskt 
finansierade sjukvården. Då presenterade nämligen de fyra borgerliga 
riksdagspartierna sin gemensamma budgetreservation i Sveriges riksdag. Självfallet 
väntade jag mig efter alla de utfall som gjorts från majoriteten här i salen ett förslag 
om att skatteutjämningssystemet omedelbart skall avskaffas.

Vad står det då i det dokument som skall lägga grunden för ett starkt 
regeringsalternativ? Jo, här står att en ny parlamentarisk utredning skall tillsättas och 
– vilket är högintressant – att det behövs såväl statsbidrag som ett väl fungerande 
utjämningssystem för att kommuner med olika förutsättningar skall kunna bedriva 
en verksamhet med god standard. Inte en rad om att avskaffa systemet. Ingen 
tidsplan för utredningen. Tro mig – Maud Olofsson kommer inte att kunna 
medverka till en försämrad utjämning mellan landets kommuner! Tro mig – detta 
kommer att bli en långbänk i en eventuell borgerlig regering! Trots denna vetskap 
framhärdar [finanslandstingsrådet] och går t.o.m. så långt att han låter 
skattebetalarna finansiera ren partipolitisk propaganda under skydd av landstingets 
emblem.

Ordförande! (...) Utjämningssystemet är en skyldighet enligt lag att bidra till 
finansieringen av landstingsverksamheter i delar av vårt land med lägre skattekraft. 
(...) Det är ett högt spel som majoriteten spelar genom att medvetet låta 
underfinansieringen fortgå utan att vidta åtgärder. Det finns strängt taget inga skäl 
alls till att medborgarna skulle vara mindre kritiska än aktieägarna i ett börsföretag. 
Varför skall de behöva nöja sig med den ledning som finns nu? I ett aktiebolag
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hade ledningen fått gå för länge sedan. Den skattesänkning som den politiska 
majoriteten genomförde vid ingången till 1999 har urholkat landstingets intäkter 
med ca 1,2 miljarder under innevarande år. Ingenting har gjorts för att kompensera 
intäktsbortfallet. Jag vill därför fråga majoritetens företrädare: När tänker ni göra 
något åt den underfinansiering som har fortgått nu i tre år? Vi är ju på väg mot ett 
nytt katastrofår. Den uttalade ambition att minska styrningen av verksamheten som 
majoriteten hade vid inledningen av den här mandatperioden förefaller, tvärtemot 
majoritetens prat, ha lett till en ökad kostnadsutveckling inom hälso- och 
sjukvården. Och nu har majoriteten först i elfte timmen vaknat, men bristen på 
koncernstyrning och tydliga ägardirektiv har fortfarande inte åtgärdats. 
Konkurrensutsättningarna skulle ge ekonomiska effekter motsvarande 680 miljoner 
i år! Verkligheten talar sitt eget språk. Det finns inga belägg för att 
konkurrensutsättningarna i sjukvården gett ens några nämnvärda ekonomiska 
effekter. Några större positiva effekter kan under inga förhållanden spåras (...). 
Upphandlingar har lett till kostnadsökningar i stället för kostnadsminskningar, 
vilket står i bjärt kontrast till de positiva ekonomiska effekter av 
konkurrensutsättningen som majoriteten ställt ut löften om. Några 
kvalitetshöjningar som kan förklara kostnadsökningarna har inte heller kunnat 
dokumenteras.

Därför vore det nu rimligt om finanslandstingsrådet kunde infria sitt löfte från 
interpellationsdebatten den 10 oktober förra året där han från talarstolen ställde ut 
ett löfte om att konkurrensutsättningseffekterna skall redovisas. Han sade: ”Vi 
kommer nu via kvartalsrapporterna att för första gången få detaljerade uppgifter 
från varje förvaltningssjukhus, bolag och styrelse om både små och stora effekter 
av konkurrensutsättningen.” Så har inte blivit fallet. Det enda 
[finanslandstingsrådet] lyckats presentera sedan dess är en liten lista på vilka 
entreprenader som finns inom sjukvården och vilka volymer det handlar om – inte 
den minsta analys av effekterna. Man undrar när finanslandstingsrådet skall infria 
sitt löfte, så att vi kan få en kristallklar bild av vilken ekonomisk effekt det är rimligt 
att tillmäta konkurrensutsättningarna. 

(...) Särskilt intressant vore det ju att få en bild av detta innan världens största 
sjukvårdsexperiment, Den Stora Upphandlingen, sätts i sjön. Det är symtomatiskt 
för majoriteten att ägna all kraft åt denna konkurrensutsättningens väg men ägna 
oerhört liten möda åt att hålla i och följa upp vilka effekter dramatiska förändringar 
får för verksamhetens ekonomi och kvalitet. (...) Vi socialdemokrater säger: 
Underfinansieringen måste brytas genom att skatten höjs – allt annat vore att lura 
medborgarna. Kostnadskontrollen måste återupprättas genom en stark samlad 
koncernstyrning. Konkurrensutsättningsprogrammet, som ingen har kontroll över, 
måste hejdas till förmån för en rejäl satsning på kvalitetsutveckling i våra egna 
verksamheter, som fått stå i skuggan under hela mandatperioden. Det behövs en 
rejäl satsning på att bryta trenden med att allt mer sjukvård produceras i den dyra
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akutvården. För det krävs styrning och förbättrade villkor för primärvården. 
Ersättningssystemen måste tydligare styra mot en annan vårdnivå. 

Jag är övertygad om att landstinget skulle må väldigt bra av en bred gemensam 
politik för sanering av finanserna och av att utveckla kvalitet och styrning. Men då 
krävs det att vi borstar av oss längs de ideologiska stridslinjerna. För att uppnå det 
krävs därför stopp för ideologiskt betingade tvångsprivatiseringar och 
konkurrensutsättningar. Därför måste Den Stora Upphandlingen av akutsjukvård 
avbrytas. Fokus måste sättas på kvalitetsutveckling, och verksamhetsförändringarna 
måste noggrant följas upp och analyseras. Det behövs en ny ledning i landstinget – 
det är alldeles uppenbart efter tre år i ett ekonomiskt moras och ett nästa år som 
pekar i samma riktning. Det behövs en ny ledning i landstinget för att klara av den 
gigantiska uppgiften att återställa ekonomin i balans. Landstingsstyrelsens 
majoritets tio rader långa djupsinniga ekonomiska analys av det ekonomiska läget 
talar sitt eget språk. 

Anförande nr 3. Finanslandstingsråd (m): Ordförande, landstingsledamöter! Det 
märks att [landstingsrådet (s nr 2)] har varit på kongress och blivit invald i 
partistyrelsen, och det märks att det börjar närma sig val. Det tycker vi politiker är 
kul – då börjar det spetsa till sig lite, och skillnaderna blir mer och mer tydliga. Det 
landsting som oppositionen nu har beskrivit på sitt sätt kan också beskrivas på 
följande sätt: Det är ett landsting som har den högsta rating som man kan få, av de 
landsting som har vågat rata sig. Vi har ett hyfsat eget kapital, vi har en 
jämförelsemässigt mycket låg låneskuld. Vi kan fortfarande låna pengar till väldigt 
låga räntor. Vi kommer om några veckor att presentera ett förslag till 
koncernstyrning. Vi har en bolagiseringsprocess som fortsätter, en förändrings- och 
förnyelseprocess som jag tror är positiv för Stockholms läns landsting. Sist men 
inte minst har vi en investeringsprocess inom sjukvården som kommer att likna den 
investeringsprocess som finns inom trafikområdet och som jag tror är väldigt 
viktig. Jag håller med Ingela om att man kanske t.o.m. skulle kunna åstadkomma en 
partipolitisk överenskommelse om denna investeringsprocess inom sjukvården, 
som ju omfattar väldigt mycket pengar – 14 miljarder kronor. Det är ingredienser i 
detta, och det tyder inte på något illa planerat landsting eller något landsting i kris. 
Vi har inga eller väldigt korta vårdköer i vårt landsting. Det är t.o.m. så att folk ute 
ifrån landet – från Göteborg och från Umeå – öppet säger i tidningar att de tänker 
flytta till Stockholm på grund av att sjukvårdsköerna är kortare här. Jag vet inte om 
ni såg inslaget i Aktuellt i lördags kväll om [x] från Umeå, som tvingas stå fyra år i 
en vårdkö i Västerbotten. Hon sade frankt: Nu flyttar jag till Stockholm. Jag kan 
inte bo kvar här längre med de här långa vårdköerna. Det socialdemokratiska 
landstingsrådet sade att det gäller att ha lite tålamod. Det är socialdemokratiskt 
styrda landsting och socialdemokratisk sjukvårdspolitik! Frågan är då: Vad har 
oppositionen för förslag, om man bortser från all den retorik som både 
[landstingsrådet s nr 2] (...) har presterat under en halvtimme nu? Ni tycker det är 
okej att vi skickar över 3 miljarder kronor till andra landsting. Det är helt okej för er
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del – ni reagerar knappt på det. Ni säger att det är ett riksdagsbeslut som vi inte kan 
göra någonting åt. Där har vi en annan uppfattning. Vi tänker jobba stenhårt fram 
till valet för att försöka göra någonting åt den orättvisa som drabbar skattebetalarna 
i Stockholms län, alltså de som betalar landstingsskatt. 

Ni tycker att det är helt okej att skicka iväg de pengarna – i dagens läge ungefär 2 
800 kronor per år. Ni tycker tydligen att det är helt okej att höja skatten med 1:40, 
eftersom ni talar om det. Det är ytterligare 3 000 kronor per år för en invånare i 
Stockholms län. (...) Ni har ju styrt det här landstinget lite då och då, och eftersom 
ni själva nu hänvisar till att det snart är val och att ledning i landstinget skall bytas 
ut kan man inte göra något annat än jämföra med vad som hände då. Vad hände 
under förra mandatperioden, när ni var så effektiva? Ni lade ned två sjukhus. Ni 
avvecklade två förlossningskliniker – på Löwenströmska sjukhuset och på Nacka 
sjukhus. Ni avskedade 4 000 personer från sjukvården. (...) Planerar ni den typen av 
åtgärder, om nu olyckan skulle vara framme och ni skulle vinna valet? Tala i så fall 
om före valet, om ni tänker lägga ned sjukhus och förlossningskliniker, försämra 
servicen och öka de köer som alltid har funnits under socialistiskt styre i det här 
landstinget! År 1998 stod 22 000 personer och väntade i sjukvårdsköer. (...) Det 
mest fantastiska är – det kommer nog verkligen att gå till landstingshistorien – att 
man kan lägga ned två sjukhus utan att spara en enda krona. Det är en bedrift utan 
motstycke i det här landstinget. Är det den typen av verksamhet som ni planerar, så 
tala för Guds skull om det före valet i stället för att syssla med politisk retorik! Den 
frågan skulle jag vilja ha svar på: Vad tänker ni göra om olyckan skulle vara framme 
och ni vinner? 

Sedan några kommentarer till inläggen här (...). Det är naturligtvis intressant att 
socialdemokraterna och Ingela tydligen tänker driva landstinget som ett aktiebolag, 
t.o.m. som ett börsnoterat aktiebolag. Jag bara noterar den jämförelsen. Sådana 
tankar har vi inte hört tidigare – vi har ju haft en del diskussion i frågan om 
bolagisering inom sjukvården osv. Men det kanske hände något på partikongressen 
– vem vet? (...) Ökade skatteintäkter pratade både Birgitta och Ingela om. Ja, vi får 
ökade skatteintäkter, men det verkar ju inte som om ni i oppositionen förstår att vi 
inte får behålla de ökade skatteintäkterna. Jag skall bara visa två OH-bilder som 
gäller utjämningsskatten. Som ni märkt har jag inte pratat om den över huvud taget 
– ännu. På den första bilden visas det med en enorm tydlighet att skattebetalarna i 
Stockholms läns landsting betalar till alla andra landsting i hela Sverige. Det tas 
alltså av landstingsskattemedel. Det här borde inte ha med utjämningssystemet att 
göra. Vi tycker från de borgerliga partierna att det är en statlig uppgift. Det stora 
felet just nu är att de som tror att de betalar skatt till sjukvård och kollektivtrafik i 
vårt landsting i själva verket betalar till andra landsting. Källan till den här bilden är 
Landstingsförbundet. Detta är alltså inte ett material som har producerats på det 
moderata partikansliet – jag säger detta så att ni slipper att påstå det. 
Landstingsförbundets uppfattning om fakta på den här punkten är precis den som 
framgår av bilden. 
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Nästa bild visar på utökningen. Här går utvecklingen faktiskt så snabbt att det är 
fel på den här punkten i majoritetens papper, där det står att utjämningsskatten är 
nästan identisk med landstingets underskott. Nu är utjämningsskatten betydligt 
högre; den börjar närma sig nivån 1 miljard mer än landstingets underskott. I 
oktober månad försämrades detta ytterligare och blev 201 miljoner kronor mer än 
vad vi visste i augusti. Det visar det utomordentligt stora problem som detta är. 
Och det verkar ni i oppositionen fullständigt strunta i! Ni tycker att det är okej att 
man skickar i väg de här pengarna till andra landsting. Ni ställer inte upp på att 
vidta någon som helst åtgärd för att bli av med denna orättvisa beskattning av 
Stockholmsregionen. Fru ordförande! Bifall till landstingsstyrelsens förslag! 

Anförande nr 4. Landstingsråd (kd): Ordförande och ledamöter! Jag vill först yrka 
bifall till landstingsstyrelsens förslag i ärendet och sedan kommentera 
delårsbokslutet, som ju innehåller mycket mer än siffror och staplar. Det är en 
redovisning av vad som faktiskt har uträttats under årets första åtta månader, och vi 
borde ha fokus mer på vad som faktiskt görs och inte enbart på det som fattas. 
Skall vi ha balans i ekonomin bör vi också ha balans i debatten. (...) Alldeles oavsett 
om vi använder bilder av börsföretag eller inte kan vi få syn för sägen för att 
ekonomin är bekymmersam. Från oppositionen påstås det att vi saknar 
sjukdomsinsikt – jag håller inte med om det. Det vi har insikt om och det vi har 
låtit insikten vägleda oss till är utomordentligt stora satsningar på hälso- och 
sjukvården, som var oerhört eftersatt. [Finanslandstingsrådet] påpekade i sitt inlägg 
nyligen att det under den förra mandatperioden vidtogs åtgärder som man kan säga 
att vi lider av, men framför allt lider befolkningen och patienterna av dem. (...)

Om vi tittar lite djupare i det här delårsbokslutet och analyserar mer av vad som 
faktiskt uträttas påstår jag att det inte råder något tvivel om att hälso- och 
sjukvården allt bättre svarar upp mot befolkningens behov och rättmätiga 
förväntningar. Det visar de rapporter som görs kontinuerligt – vårdbarometrar och 
vad de nu har för beteckning. Även om det inte har gjorts någon vetenskaplig 
studie visar de kontinuerliga mätningarna detta. Det är sådant som är tillgängligt på 
nätet, och det är sådant som är tillgängligt från hälso- och sjukvårdsnämnden för 
den som är intresserad av att ta del av det. Vårdgarantin fungerar allt bättre. 
Vårdgarantin är inget politiskt jippo utan ett åtagande från ledningen här i 
landstinget gentemot landstingets invånare, ett åtagande som nu visar allt bättre 
resultat. Det är någonting som vi i ledningen för landstinget kan vara stolta över. Vi 
har visat att vi utan större merkostnader kan ge vård i rätt tid. 
[Finanslandstingsrådet] gav ett exempel som gällde en invånare i Västerbotten.  

(...) Sedan var det frågorna som rör arbetsmiljön. Det är klart att vi kan ha 
mycket debatt om huruvida avknoppningar och upphandlingar ger ekonomiska 
resultat. Men så mycket har jag hört, sett och upplevt tillsammans med människor 
som har knoppat av och driver egna vårdföretag eller som genom samtal med 
landstinget har fått ett lite större inflytande på den lokala arbetsplatsen att jag märkt
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att arbetsglädjen där ökar. Vi måste kunna tillstå det också. Inte överallt, många är 
överhuvudtaget rädda för förändringar. Ändå talar alla om att förändringar är 
nödvändiga om vi skall klara åtagandena. Men mycket av den politik som vi för 
från majoritetens sida när det gäller avknoppningar, upphandlingar, ökad 
självständighet och ökat inflytande på lokala arbetsplatser är i stor utsträckning ett 
rent folkhälsoprojekt. (...) 

Fru ordförande! Det jag också ville peka på, och som jag vill avsluta det här 
inlägget med, är det stora bekymmer jag känner för att statsbidragen minskar och 
att det inte finns något intresse från den socialdemokratiska regeringen eller dess 
stödpartier att ändra i utjämningssystemet. (...) Bifall till landstingsstyrelsens förslag! 

Anförande nr 10. Landstingsråd (kd): [landstingsrådet (s nr 2)] krävde i sitt första 
inlägg att det som har kommit att kallas Den Stora Upphandlingen skulle avslutas. 
Nu är inte detta något yrkande i den här debatten, men jag är naturligtvis för att vi 
fortsätter det arbetet. Det finns ett oerhört stort intresse i hela organisationen för 
att fortsätta och utveckla hälso- och sjukvården efter de riktlinjer som finns här, för 
att skapa ett underlag för en större upphandling än vad som någonsin tidigare har 
gjorts. Det ligger en fara i att det blir en begränsning av debatten till just det som är 
upphandling, och då tappar vi fokus på det primära, nämligen förberedelserna för 
denna upphandling. Här kan vi inte beskyllas för att ha rusat sta obetänksamt, när 
vi, som det ser ut nu, kommer att ha använt åtminstone tre år till 
förberedelsearbete. Det är knappast någon sjukvårdsreform i landet som har fått så 
lång förberedelsetid, i varje fall finns det ingen motsvarighet i det här landstinget. 
Därför kan den där förkortningen DSU förstås användas till mycket – jag sticker 
inte under stol med att det är en stor upphandling – men jag är övertygad om att 
det förberedelsearbete som nu pågår är utomordentligt hälsosamt för hela 
sjukvårdsorganisationen, och det finns många som kan belägga det som deltar i 
arbetet. Man deltar med stort engagemang och stor iver för att förbereda 
framtidens sjukvårdsorganisation så att det skall bli bättre, också vad gäller den 
politiska delen. 

Anförande nr 5. Landstingsråd (fp): Ordförande, åhörare! Den första frågan man 
ställer sig när man lyssnat på den här debatten en stund är: Varför denna oerhörda 
upphetsning från oppositionsbänkarna i den här debatten och inför valet? Jag tror 
att svaret är mycket enkelt. Det här landstinget kan visa för medborgarna hur 
sjukvård kan fungera när den fungerar bra. Kontrasten till de socialdemokratiskt 
styrda landstingen är så oerhört stor och så oerhört pinsam för alla 
socialdemokrater att man till varje pris måste hitta frågor där man kan opponera, 
försöka dölja, inte erkänna eller måla upp en helt annan bild. Man kan säga att det 
naturligtvis är oppositionens skyldighet att opponera, men att till den milda grad 
förneka att det har åstadkommits något väsentligt för medborgarna och patienterna 
i det här länet. Inte med ett ljud, inte med en rad, inte med en stavelse, inte med en 
tanke ens erkänner man detta. Man har t.o.m. förskjutit det ur det egna tänkandet. 
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Men det förtjänar att upprepas: Det här landstinget har inget underskott mot 
patienterna. Vi har en fungerande vårdgaranti. Den täcker alla områden. Den 
betyder att alla patienter i det här länet kan garanteras vård utan onödig väntan. Det 
betyder inte att alla vårdinstanser kan klara alla diagnoser och behandlingar. Det är 
inte innebörden i garantin. Men för de stora folkhälsoproblemen, de stora 
diagnoserna, höftledsbyten, knäoperationer och väldigt mycket annat som betyder 
så mycket för att gamla människor skall slippa ett liv i ständig smärta, kan vi klara 
löftet. Vård omedelbart, vård i tid med vårdgaranti. Det var det vi sade till 
medborgarna. Det var det vi fick förtroendet för. Det är det vi har genomfört. Det 
är det som inget socialdemokratiskt landsting har klarat av. Inte heller det här 
landstinget när socialdemokraterna har styrt det. Varje gång socialdemokraterna har 
fått makten har man avskaffat vårdgarantin och återinfört vårdköerna. Så var det 
förra gången. Så blir det nästa. Dessutom vill man höja skatten. 

(...) På akutsjukhusen råder i dag en helt annan stämning än efter den 
socialdemokratiska utvecklingsplanen. Då var det nedläggningar och 
personalkaruseller som gällde. I dag utsätter vi inte personalen för 
utvecklingsplaner, utan för självständighetsplaner. Ingen oppositionstalare nämnde 
att de sjukhus där vi har utvecklat självstyret har kontroll över ekonomin. De 
lämnar överskott. Det tänker vi fortsätta med över hela akutsjukvårdssektorn. 
Mycket större självstyre, det är den viktiga åtgärden. Det skall inte bara gälla 
akutsjukhusen. Det skall gälla all landstingsdriven vårdverksamhet. Man skall inte 
behöva bli privat för att få inflytande över sin arbetsplats. Det är klart att det också 
går i de landstingsdrivna enheterna. Där finns väldigt mycket att göra. (...) Det var 
ett mycket långt och väl förberett anförande, men var det någon som hörde ett 
enda förslag från oppositionsledaren? Ingen i den här församlingen. Ingen 
radiolyssnare eller TV-tittare. Ingen annan heller. Varför hymlar man om att det 
enda förslag som oppositionen har är en skattehöjning? Den finns i era budgetar. 
Varför döljer ni den? (...) 

Ni har inte hittat något annat att opponera mot än att låtsas vara på en 
bolagsstämma. Då förstår man att vi här inte har en opposition som är ombud för 
medborgarna, utan den är här som ombud för regeringen och Göran Persson. Det 
är liksom den stora affärsidén, att Göran Persson skall kunna klara sig undan i 
resten av landet från det pinsamma att i det borgerligt styrda Stockholm fungerar 
vården, men i de socialdemokratiskt styrda landstingen fungerar den inte. Här har 
vi en vårdgaranti som fungerar, där finns den inte. Därför försöker man måla upp 
den här bilden. Man kan säga att det finns en rad ekonomiska variabler som kunde 
varit bättre. Visst är det så. Det är ett underskott. Det har vi aldrig försökt dölja. 
Det finns i de torra svartvita handlingarna och det finns också i det glättade 
fyrfärgstryck som sammanfattar det hela. Låt mig bara peka på att en väsentlig del, 
den dominerande delen, av landstingets ökade upplåning beror på att vi har ökat 
ambitionen när det gäller investeringar i kollektivtrafik och sjukhusfastigheter. (...) 
Det är fullt rimligt att sprida ut den typen av investeringar över många år.

391



Soliditeten är fyra gånger så bra som den var efter den stora socialdemokratiska 
utvecklingsplanen, om man jämför med 1997. Det finns en rad sådana här variabler 
som man naturligtvis kan prata om fram och tillbaka, men det är inte där problemet 
sitter. (...) 

Efter valet, efter det att den här majoriteten hade tagit över, efter det att vi gjort 
vår fyraårsplan, vår fyraårsbudget och plattform, förändrades systemet. Det kan 
man läsa av längst ned i tabellen. Det hände någonting i systemet. Det satt ett antal 
socialdemokratiska kommunalråd från andra delar av landet plus ett 
socialdemokratiskt oppositionsråd från det här landstinget och konstruerade om 
systemet. När man visste utfallet av medborgarnas val i de olika delarna av landet 
konstruerade man om systemet så att det numera faktiskt bara är Stockholm som 
betalar inkomstdelen, som är den helt dominerande. Detta är ingen tillfällighet. 
Man skall inte låtsas att det beror på några överväganden i vetenskaplig anda eller 
något annat djupsinnigt. Det är ett politiskt beslut. Medborgarna i Stockholms län 
valde fel majoritet. Det skulle man minsann visa inte kunde ske ostraffat (...). Den 
politiska viljan bakom den sista raden i tabellen är alldeles entydig. Det är att ta så 
mycket som möjligt från det borgerligt styrda Stockholmslandstinget så att det inte 
skall kunna visa upp några hyggliga ekonomiska resultat. Då säger vi: Vi ändrar inte 
våra långsiktiga ekonomiska strategier till följd av politiska beslut i 
Regeringskansliet eller politiska beslut som påtvingats oss av socialdemokratiska 
kommunalråd i andra landsdelar. 

Det är klart att vi anpassar oss. Det är klart att vi följer riksdagsbeslut, svensk 
lagstiftning och annat. Det är klart att det inte på lång sikt går att fortsätta att driva 
ett landsting med stora underskott. Då står skattehöjningen för dörren. Det är 
naturligtvis också vår sista utväg. Men vi tänker föra den dialogen med väljarna 
först. Vi har inte fått deras uppdrag att kraftigt höja skatten i det här länet och dela 
ut pengarna till andra landsting. (...) Förklara logiken för de vårdanställda, 
[landstingsråd (s nr 2)]! Det är bra att alla andra i Stockholms län får höjda löner, 
men i vårdsektorn skall det minsann inte ske för där finns det inga pengar. De har 
gått till skatteutjämning (...). Det här landstinget kan inte fortsätta med den här 
typen av underskott. Får vi inte ändringar i systemet står en kraftig skattehöjning 
för dörren (...). Med det yrkar jag bifall till samma förslag som alla andra, nämligen 
fastställande av delårsbokslutet på det sätt som det är redovisat.

Anförande nr 11. Landstingsrådet (fp): Nu tänker jag visa en annan bild än den på 
skatteutjämningen. Det gör inget om ni inte kan se alla detaljer – ni kan behöva 
sträcka på er – men ni kan ändå se att ett antal av de vårdgivare som gör att 
vårdgarantin i dag fungerar inte är landstingsdrivna eller landstingsägda utan dit 
patienterna går av eget fritt val, för de har skattepengarna till vården med sig. Det är 
liberal ideologi genomförd. Det är valfrihet. Många olika vårdgivare för patienterna, 
många olika arbetsgivare för vårdpersonalen. Det är det som gör att vårdgarantin 
fungerar. Många av de här vårdgivarna fanns inte eller var förbjudna att verka
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under den socialdemokratiska tiden. Det är det socialdemokratiska vaktslåendet om 
landstingsmonopolet som gör att vi har vårdköer varje gång socialdemokraterna 
styr, vare sig det är i det här landstinget eller något annat landsting (...). Detta är 
också förklaringen till att hela regeringen och alla socialdemokratiska landstings- 
och kommunalråd och andra i den socialdemokratiska apparaten pratar illa om det 
här landstinget. Vi har visat att går att få att fungera – men det går på andra 
premisser än den socialdemokratiska monopolideologin. 

(Förste vice ordföranden: Vi skall tala om vårt landsting, tycker jag, och 
dem som kan yttra sig här.) 

De har sin företrädare, [landstingsrådet (s nr 2)], och hon har rätt att tala i den 
här församlingen, ordförande! Jag skall avsluta med att peka på en sak där 
oppositionen i dag har försökt göra ett nummer av att man drar på sig en enorm 
skuldbörda. Därför tog jag fram den här broschyren – jag ber om ursäkt om ni 
tycker den är alltför glättad och i fyrfärg, men det är ändå enklaste sättet att titta i 
balansräkningen såsom den redovisas i ärendet. Jämför man landstingets skulder 
och tillgångar, visar det sig att bägge har ökat lika mycket, så när som på en mycket 
liten summa. Det betyder att de lån som landstinget har tagit upp har vi investerat i 
fasta anläggningar och tillgångar: Snabbspårvägar, tunnelbanor, sjukhus, 
vårdcentraler. Det är dit pengarna har gått, de har inte slösats bort i den löpande 
verksamheten. Ni kan räkna själva, det skiljer 184 miljoner. Det är klart 184 
miljoner i skuld är också pengar – men i en omsättning på 35 miljarder är det inte 
särskilt anmärkningsvärt. Det ligger nog inom felräkningsmarginalen. 

Anförande nr 6. Representant (mp nr 2): Fru ordförande, fullmäktige, åhörare! Den 
här debatten rör delårsbokslutet per den 31 augusti år 2001. Man kanske som 
åhörare inte har det riktigt klart för sig när man har hört majoritetens inlägg. Ni har 
fört en allmänpolitisk debatt, skulle jag vilja analysera det som. (...) Delårsbokslutet 
säger att årets underskott kommer att hamna på minus 2,6 miljarder. Det här är 
ofattbara siffror för en vanlig människa. Men så är det – 2,6 miljarder. (...) Vi skall 
också komma ihåg att vi i juni reviderade budgeten, som ursprungligen var en 
nollbudget. Då sade majoriteten att vi skulle komma att hamna på minus 295 
miljoner. Det var i juni. Delårsbokslutet för augusti ligger på minus 2,6 miljarder. 
Det är en liten differens på 2,3 miljarder, som har blivit uppenbar på några 
månader. Naturligtvis blev den inte uppenbar på några månader. Vi visste ju om det 
här i juni. Ni visste om det. (...) Om vi trots allt går till skatteutjämningen: Låt oss 
slippa höra det här ältandet, skulle jag vilja säga om skatteutjämningen. Vi är eniga 
om att det kostar pengar. Men det är inte det som har orsakat den stora förlusten. 
Skatteutjämningen är budgeterad. Ni skall komma ihåg det. Det är inte en 
utombudgetkostnad som vi pratar om när det gäller skatteutjämningen. Den finns 
med i budgeten, tydligt markerad i majoritetens förslag på en rad längst ned för att 
alla skall kunna se hur mycket pengar som går till andra landsting. (...) Vi kan också 
hålla med om att systemet blivit värre och värre under åren. Det finns (...) saker
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som jag tror att vi skulle kunna enas om på en gång, nämligen att statsbidragen 
borde indexregleras. De urholkas i dag. (...) 

Det har sagts att vi inte har tittat på siffrorna. Om vi på den nya bilden över 
delårsbokslutet försöker titta på vad som är de stora budgetöverdragen kan vi se att 
det är intäktsprojekt med 300 miljoner, konkurrensutsättningsvinster med 680 
miljoner och volymförändringar i akutsjukvården. De här posterna är 
önsketänkande på finansieringssidan som majoriteten envisas med att lägga in. Vi 
har pratat om dem många gånger i den här salen. De kommande åren återfinns de 
två första posterna även i flerårsplanen. Här har vi 1,2 miljarder av underskottet. 
Sedan har vi ett överdrag i HSN, som [landstingsråd (kd)] tog upp, på 251 miljoner, 
en kvarts miljard. Dessutom har vi ett överdrag i produktionsstyrelsen på 137 
miljoner. Summan för sjukvården blir i runda slängar knappt 400 miljoner. 
Därutöver kan vi hitta en post till. Vi har helt enkelt varit för optimistiska i vår 
skatteprognos. Det gäller samtliga partier i den här salen. Om vi skall vara ärliga 
mot varandra räknade faktiskt alla partierna upp skatteintäkterna med 1 procent för 
att försöka få våra budgetar att gå ihop. Där var vi lika goda kålsupare som ni. Vi 
måste bara konstatera att så är fallet. (...) 

Resultatet 1999 är 1 591 000000 enligt bokslutet, 1 825 000000 om man rensar 
från engångseffekter. År 2000 är det 1,7 miljarder i baken. Dagens prognos är 2 653 
000 000 i baken. Jag har räknat på 2002 också och kommit fram till 3,3 miljarder, 
som det ser ut i dag. Jag har tagit med den förlust som ni i majoriteten har varit 
eniga om i det budgetförslag ni lade fram i juni. Jag har plockat bort de orealistiska 
intäkterna och den orealistiska konkurrensutsättningen, liksom den alltför 
optimistiska skatteprognosen. Jag tror att vi faktiskt kommer att hamna på 3,3 
miljarder. Det här förutsätter att sjukvården inte gör några överskott. Det 
förutsätter att vi följer budgeten för övrigt. Det här är lite läskigt. Det blir inte 6 
miljarder, som tidigare talare har sagt, utan ni kommer att hamna på knappt 10 
miljarder i underskott för den fyraårsperiod som har gått (...). Låt oss titta på hur 
rika vi är. Ni hade med er 8,6 miljarder i boet 1999 (...). Om man räknar bort årets 
förlust på 2,6 miljarder kommer kapitalet i år att ha sjunkit till 4,1 miljarder. Lägger 
man in de kommande åren, 2002, 2003 och 2004 och, vilket jag inte hoppas, den 
nuvarande majoriteten skulle sitta kvar efter nästa val, kommer det egna kapitalet 
att vara negativt år 2004. Inte så mycket, dock negativt. Med den ekonomiska 
förvaltning som ni ägnar er åt har ni förbrukat hela det kapital som fanns när ni tog 
över. Jag hoppas att det inte blir så i Sverige.  

Nu har jag bara gått efter era optimistiska budgetsiffror. På bilden kan ni se ett 
gult fält som återkommer. Det är era egna siffror, som jag utgår från. Om man 
sedan tittar på era budgetar ser man att ni har tagit upp reavinster och 
intäktsprojekt med 800 miljoner. Ni har övervärderat skatteintäkterna med mellan 
750 miljoner och 1,4 miljarder. Skulle man ta hänsyn också till detta, och ni skulle 
få fortsätta att regera utifrån era ekonomiska siffror, skulle det här landstinget år
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2004 ha ett negativt eget kapital på 3,2 miljarder. Peanuts, eller hur? Det är alltså 
hemskt, riktigt hemskt. (...) Med det, fru ordförande, avslutar jag mitt inlägg. 
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Appendix 7. Beställar- och ägarstyrning 

…i friktion med Huddinge 
Aktivitet: Intervju 
Tid: 2002-10-24 
Huvudaktörer: Beställardirektör HSN staben och Tommy Jensen 

(Tommy) Du kan få börja med och säga vad du tycker har hänt sedan 2001 fram till idag. 

Det har hänt massor av saker, men du tänker mer konkurrentutsättning och 
sådant där förstås? (...) DSU, det stora upphandlingsjobbet, har gått vidare med att 
man har tagit fram väldigt mycket kunskaper kring avtalsmodeller, krav som man 
ska ha med i avtal, kunskaper kring juridik. (...) Beställarorganisationen har också 
under dom här 1,5 åren blivit mer enhetlig. Vi har fått mer gemensamma 
funktioner. Förut var det 6 sjukvårdsområden, som är beställare, som har velat gå 
egna vägar. Nu har vi fått en mer samlad organisation. Det vi har gjort nu senast 
det är att vi har samlat hela organisationen för avtal med akutsjukhusen här hos oss. 
Det är ett stort steg mot det här med gemensamt synsätt. Nu förhandlar vi härifrån, 
alla sjukhusen på en gång. Förut var det sjukvårdsområden som förhandlade. (...) 

(Tommy) Vad har hänt med Huddinge? 

Vi kommer inte överens, det är faktiskt så. Dom har högre krav än vad vi kan 
betala. Vi är två parter som ska sluta avtal och vi når inte varandra. Nu får 
landstinget lösa det där på något annat sätt och det är intressant (...), hur man löser 
tvister i en sån här organisation. (...)

(Tommy) Men vad för dom fram då? 

Ja, det är en väldigt stor kostnadsökningstakt och sådana saker. Väldigt mycket 
större volymer än vad vi har beräknat från början. Men då säger vi att 
kostnadstakten får inte vara så mycket större än hos andra, det kan inte vi 
godkänna (...) då får man ju dra ner på utbudet. Det vill man inte göra för man har 
andra strategier också. Deras affärsstrategier är expansion. Och då säger vi nej, det 
ska vara litet och vackert och tjäna bra pengar på dom marginalerna och inte på att 
öka volymen. 

(Tommy) Vad [finns det] för incitament till att inte öka volymerna? 

Inga alls eftersom dom vet att i slutändan får dom betalt via ägartillskott om 
dom inte får via oss. Där måste ägaren gå in och säga att så här går det inte att hålla 
på. Men det är ju det som är hela problemet när man både är ägare och finansiär. 
Det är ju hela grundproblemet i modellen även om man har bolag.  
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(Tommy) Ja men så där lät det inte för ett par år sedan?  

Nej, då trodde man att det här skulle bli mycket tydligare. Och jag menar det 
beror också på vilka ledningar och vilka styrelser man har i bolagen och vilken 
inställning dom har. Är det (...) beställaren då som bestämmer ja då rättar man sig 
efter det. Är det så att man har en tradition när man säger att nej vi vet bättre då 
struntar man i det. Då blir man inte straffad (...), i alla fall inte hitintills i systemet. 
Ägaren går in med dom där pengarna. Dom borde ju gå i konkurs Huddinge 
sjukhus AB tycker jag, eller rekonstrueras. Alltså avsätt hela ledningen, inklusive 
styrelse och sätt dit en rekonstruktion på företaget, det funkar ju inte. Det borde 
ägaren göra i stället för att behålla samma gäng där (...). Landstinget måste lära sig 
spelregler, ge några sådana här signaler ute i systemet att nu gäller det. Man kan inte 
gå med underskott. 

(Tommy) Men är det så överraskande att dom går med underskott då? 

Ja för oss, (...) det är inte någon procent över inflation, utan det är inflationen 
gånger 5-6. Det är enorma kostnadsökningstal. Det är klart att man går omkull. (...) 

(Tommy) Men dom har ju förlorat lite geriatrik också? (...) Vad är det som [har hänt då]? 

Nej dom vet bättre. Dom säger att nej det där går inte, vi behövs fortfarande. 
Jaha, vem ska betala det då. På något sätt så är det nog rätt viktigt att dom vet 
bättre. Det är det som är grejen, att nej det där är så dumt att det där går inte vi 
med på utan vi kör på som vanligt (...).  

(Tommy) Men har ni inte byggt in lite sådana där beteenden? 

Jo, jag menar det är ju ett generationslångt beteende, att läkarkåren har ju aldrig 
riktigt trott att någon annan vet bättre än dom (...). Jag menar man sitter med 
patienterna framför sig och det är jädrigt lätt att se verkligheten där, men samtidigt 
ser man kanske inte hela bilden så att säga. 

(Tommy) För att patienterna kommer [med all] säkert? 

Ja dom gör ju det (...). Det finns ju [den] tredje termodynamiska lagen alltså, 
finns det en säng så hålls den varm. Det är så, det ligger någon i alla sängar, tar vi 
bort sängar så behövs dom inte. Det är rätt häftigt alltså. Och vi har ju stängt 
massor med sjukhus i Stockholm, vi vet att det är så. Vi har ju stängt ner säkert 50 
procent av våra sängar, 25-50 procent av det bara försvinner (...). Hela 
systemkedjan byggs om då, om kommunerna säger att det är svårare att få in 
patienter, ja då bygger dom ut sin möjlighet att ta hand om folk hemma. Alltså hela 
kedjan påverkas av det där. Så hade dom stängt den där geriatriken, så hade dom 
haft ett mycket bättre ekonomisk läge.
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(Tommy) Men vad gjorde ni för att dom skulle stänga då? 

Vi sade åt dom stäng, vi betalar inte. Nu har dom [politikerna] ju gått in och sagt 
så här, Okej, vi slänger in 25 miljoner i år för att ni ska få en övergångsperiod att 
kunna gå ner. Dom vägrar trots detta.

(Tommy) Dom behöver ju geriatriken för forskning? 

Ja dom behöver det för forskning säger dom. Men man kan väl forska utanför 
sjukhuset, tycker vi. Man kan åka till geriatriken, det är bara några mil (...). Varför 
måste man ha dom liggandes i sängar inne på Huddinge för att forska på dom? Det 
undrar vi skarpt.

(Tommy) Men det får ni inte undra, ni vet inget? 

Nej just det, precis, vi kan inte det där, vi har inte fattat någonting. Så nu har vi 
tillsatt en utredning om det. 

(Tommy) Och vad ska den… 

Vi ska ju se då vilket uppdrag har Huddinge när det gäller forskning, inom 
geriatriken alltså. Vad är uppdraget och vad är förutsättningarna för det uppdraget. 
Och det är klart att man kommer fram till att man kan inte vara beroende av 
sängplatser för att forska på demens, dom flesta dementa bor hemma och det gör 
dom ju, 99 procent.

(Tommy) Det har väl alltid varit lite problem kring Huddinges uppdragsgivning? (...) 

Ja, det har varit hela tiden, egentligen tycker jag. 2001 gick det väl något så när 
bra tycker jag, då gjorde vi något så när justa deal. Det var ju omförhandlingar 
förstås från 3-årsavtalet (...). Men i år har det varit helt hopplöst. 

(Tommy) Men den här vinsten som genererades på Huddinge 2000-2001? 

Den får dom ju börja äta upp nu. 

(Tommy) Ja, men (...) det handlar ju om förlust hos er i stället då. 

Visst, så är det. Men det är ju liksom i spelet på något sätt. Dom skulle kunna 
bygga upp ett kapital för att kunna investera och kunna vara lite mera fria. Men det 
är ju liksom okej i systemet så att säga. 
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(Tommy) Det ser ju ganska bra ut också när finanslandstingsrådet skriver en text1 [som visar 
på aktiebolagens överskott]… 

Ja visst, men sedan har vi samma underskott i stället på vår sida. Alltså det kan 
man ju tänka sig är någon slags investering i att det här ska börja fungera. Men då 
borde dom ta av dom reserverna för att klara av en sån här dipp (...) nu då i 
ekonomin.

(Tommy) Men om man får vinst 2000-2001, när man är nytt bolag. Och lite snälla avtal, det 
har jag hört, det är trots allt ett litet äventyr. Och så gör man personalsatsningar, Den Goda 
Arbetsplatsen. Det är väl inte så konstigt att man går med förlust i år, man ökar ju 
produktiviteten (...)… 

Nej, det gör man inte. Kostnadsökningstakten är oerhört mycket högre än 
produktionsökningstakten. Det går ju inte… 

(Tommy) Men hur ser du det? 

Vi tittar på DRG poäng. Kostnad per DRG poäng ökar ju. (...) DRG systemet är 
rätt komplext. Det finns T-koder och ytterfallsdagar och fan man får ju betalt för 
allt möjligt som går utanför det normala. Det som är intressant med Huddinge just, 
det är att när vi gör studier, man kan ju tänka sig att det borde ju vara dom som 
[har] svårast sjuka, att dom har en hög medeltyngd. Det har dom inte. Dom har en 
låg medeltyngd på patienterna som är där. Södertälje sjukhus, som är ett vanligt 
bassjukhus utan högspecialister, har högre medelvikt än Huddinge sjukhus. (...) Det 
är därför vi säger att det dom producerar verkar vara fel saker.  

(Tommy) Men vad säger dom när ni säger så där då? 

Jo dom undrar också över detta. Och då säger vi så här, att vi tycker att ni gör 
alldeles fel saker. Befolkningen i närområdet kring Huddinge har oerhört mycket 
mera sluten vård2 än vad resten av befolkningen i Stockholm har 20 procent mer, 
och då säger vi att det beror på att ni haft för många sängplatser. (...) 

(Tommy) Men har dom misslyckats att kommunicera sin vårdtyngd då? 

Ja dom kan ju vara dåliga på att registrera. Det tror vi ju inte riktigt på, att dom 
skulle strunta i att registrera, för då får dom ju dåligt betalt. För dom får ju betalt 
efter sitt DRG-poäng. (...) 

                                          
1 Jag kommer inte ihåg vilket text jag här refererar till. 
2 Till exempel akutvård och geriatrik. 
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(Tommy) Vad registrerar man för diagnoser då tror du. Det finns 10 000 diagnoser och 600 
000 kombinationer3?

Och 500 DRG-grupper. Ja fy sjutton, inte vet jag. För då måste dom vara 
jättedåliga på att registrera alltså. (...) Vi ser en hel del, 10 procent fel (...), intressant 
är att det aldrig är till sjukhusens nackdel. Så på något sätt verkar det ändå som att 
man har någon drive att registrera mera tyngd än mindre. 

(Tommy) Det var kanske inte så oväntat? 

Nej det var inte så oväntat, men det är roligt, det är inte slumpen. Vi har väldigt 
svårt att säga att det finns något systematiskt fel, men det är klart att man tenderar 
att ta tyngre diagnoser. Det finns ju sådana här DRG-optimerare, program som 
optimerar. (...) Egentligen så vore det bästa om alla hade en optimal registrering, för 
då skulle det vara ganska säkert. För det hoppar väldigt i registreringen. 

(Tommy) Men optimal registrering i vilket avseende? 

Alltså så rätt och tungt som möjligt, så att man inte missar bidiagnoser. Den här 
DRG-glidningen den beror på att man blir bättre och bättre på att registrera. Hade 
man en optimal registrering (...) då är det inga problem för då tarerar vi alla våra 
ägarersättningar och sådant där efter det sättet att registrera.  

(Tommy) Men då blir det nästan samma priser? 

Ja, det skulle bli i stort sett samma priser på alla. 

(Tommy) Men vad är det då för incitament [att sänka DRG priserna]? 

Du kan ju öka vinsten genom att vara effektivare så att du får marginal på det 
priset och kan göra annat roligt för det, höja lönerna kanske. Har du samma pris så 
finns det ändå en drive att effektivisera, därför att du kan ju öka marginalen. (...) 
Samtidigt är det svårt med olika priser också. Vi införde ju det då, med det här 3-års 
avtalet för tre år sedan, att vi skulle ha olika priser på samma grejer. Och det är inte 
heller bra. Det är oerhört svårt pedagogiskt. Prisbildningssystemet är så komplext 
att det är nästan omöjligt att förklara för någon. Södersjukhuset som då har bland 
dom lägsta priserna per DRG-poäng, dom säger alltid, det är synd om oss. Vi får 
aldrig betalt för det vi gör. Och så säger jag så här, DRG-priset består av flera delar, 
det är medelvikt gånger det här takpriset och sedan finns det T-koder och 
ytterfallsdagar (...). Alltså det går inte att jämföra Danderyd och SÖS med bara 
DRG-priset. Det är ju bara en del av prisbilden, det är hopplös pedagogik alltså. 
Det finns ingen som riktigt fattar hur det här är uppbyggt. (...) Vi försöker göra
                                          

3 Jag hade tidigare på dagen intervjuat tf chef på Landstingskontoret Vårdersättningar som har hand 
beräkningarna för DRG-systemet. 
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någon slags bedömning hela tiden. Vad är en rimlig kostnadsökningstakt, vad är en 
rimlig volymökningstakt, vad är en rimlig kostnadsökning för att medicinsk teknik 
blir dyrare. Och så säger vi, okej vi kan gå med på 4,5 procent ökning av DRG-
priset. Och då ligger alltså en rationalisering i det som vi då har beräknat på en eller 
två procent, det måste sjukhusen ta. Vi gör beräkningar sedan per sjukhus (...), om 
vi kommer att beställa mer av dom då har dom en större möjlighet till 
marginalproduktion och då borde dom ju kunna få ett bättre pris där. Det är ju 
sådana där överväganden, hela tiden, vi gör. 

(Tommy) Stordrift [alltså]? 

Ja (...). 

(Tommy) Alltså detta DRG, som blir något slags pris i slutändan, man kan hävda att det är 
ett objektivt verktyg för att spegla verksamheten på sjukhuset, men det tvivlar jag på (...)?  

Ja, det ska ju vara objektivt. Men som sagt, det kan man ju verkligen tvivla på. 
Och framför allt när man ser dom svängar som vi ser. Plötsligt kan vikterna gå upp 
något så katastrofalt och då undrar vi, har det kommit någon ny sån här viktnisse 
till sjukhuset som jobbar ordentligt på att alla bidiagnoser ska in…

(Tommy) Men dom kanske har blivit bättre på att bokföra det. 

Ja precis, det är ju det som händer. Och det som händer då är att vi i slutet 
tarerar om. Därför att vi har ju satt priset efter hur deras beteende har varit förut. 
Ändrar dom sitt beteende, då måste vi tarera om. Till exempel att dom ökar 
medelvikten, för då får vi en jädra massa mer poäng. Då tarerar vi ner priset så att 
det blir samma kostnad för oss. Därför att det är ingen förändring i deras egentliga 
arbete, det är bara en bokföringsförändring hos dom.

(Tommy) Men det skapar ju signaler, att nu har vi mycket tyngre patienter? 

Ja det gör ju det. Fast egentligen är det kanske inte så. Och det är ju typiskt, för 
då säger vi att jamen visst, jättebra. Ni får ändra ert beteende, vi vill att ni ska 
registrerar allting, det är bra. Registrera så mycket som ni bara kan inom 
regelverket, därför att det är då det blir stabilt, systemet. Så det är bra, men ni får 
inte betalt för det. Priset sjunker i samma mån som ni ökar er bokföringsmässiga 
DRG-poäng och då är det bråk varje gång, om att nej en del av det är riktig tyngd. 
När vi tittar över lång tid, så säger vi en procent tyngdökning kan vi gå med på, det 
är ungefär vad som är rimligt, men resten tarerar vi bort. Och då kommer det, att 
just vi har faktiskt fått väldigt mycket tyngre patienter. 

(Tommy) Och det gäller alla sjukhus? 
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Ja (...). Vad som är verkligheten och vad som egentligen bara [är] bokföring? Och 
det gör också att det här är ett svårt system, fast å andra sidan vi vet ju inget bättre. 
Det är ju oerhört smart alltså men det fordrar ju väldigt mycket jobb för att hålla 
det up-to-date.

(Tommy) Mycket administration? 

Ja, för att det är så att vissa behandlingar blir väldigt mycket dyrare plötsligt. Det 
kommer någon ny jävla kateter som man ska köra in i hjärtat, som kostar 15 000 
spänn. Då lägger man till en T-kod eller också ändrar man på tyngden helt enkelt. 
Den här DRG är värt 1,2 poäng i stället för 1. Och det här måste man då hänga 
med hela tiden. (...) Alltså, jag har möjligtvis trott att det skulle kunna gå att få in 
mer stringens. Titta på Huddinge alltså. VD: n ska gå till ett konkurrerande företag, 
börjar där i april (...), och sitter kvar på Huddinge. Vad ger det för signal utåt, (...) 
ska han veta alla våra innersta affärshemligheter (...). Man försöker efterlikna någon 
slags marknad och konkurrens men man använder sig inte av dom styrmedel som 
finns där. Som är rätt så kraftfulla, utan man går bara en liten bit. Som manager ska 
du veta det att sköter du inte det här, så är du borta. (...) Vi trodde lite grann att det 
skulle vara skarpt läge när vi satte oss. Nu jädrans, när vi har skrivit det här 3-
årsavtalet, dom som inte följer det här, ja dom är väl ute då. Men vi loosar den 
kampen hela tiden. Och då är signalerna att det är som förut. Vi behöver inte bry 
[oss] om det där 3-årsavtalet, det händer ingenting, utan vi får underskottstäckning 
och (...) så kan vi göra precis som vi har gjort förut. För det fanns nog en liten (...) 
skakning där, 3-årsavtalet och DSU på en gång. 3-årsavtalet var ju till för att våra 
egna sjukhus skulle vara konkurrensdugliga när DSU skulle slå till. Hade man 
fullföljt det stenhårt, då hade man nog haft en annan kurva. Då hade det varit lite 
allvar i den här leken. 

Aktivitet: Intervju 
Tid: 2002-11-14 
Huvudaktörer: VD Landstingshuset AB och Tommy Jensen 

(Tommy) Vad har hänt sedan sist vi träffades… 

Ja om vi börjar med Norrtälje och Södersjukhuset så var ju tanken att man skulle 
fatta beslut i fullmäktige i juni, vilket då inte blev av. (...) Men för att göra en lång 
historia kort så blev det ju så småningom då att man fattade beslut om 
bolagiseringen och då blev det väldigt kort om tid eftersom besluten togs, om jag 
minns rätt nu i oktober möjligen november. (...) 

(Tommy) Det var till årsskiftet? 

Ja det skulle trädas i kraft 1/1 2002. För det lärde vi oss av den första 
bolagiseringen att det var inte bra att bolagisera under året, det blev så mycket
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restförvaltning (...). Så att men det har fungerat bra tycker jag, både när det gäller 
Norrtälje och Södersjukhuset. (...) Ja när det gäller styrelserna i dom här två 
sjukhusen så tycker jag vi har fått rätt bra styrelser, fungerar bra och ledningarna 
har bra inställning. 

(Tommy) Vad är en bra inställning? 

När jag pratar tidigare bolagiseringar finns det ju dom som har uppfattat 
bolagiseringen som ett mål i sig, då får man problem. Om man uppfattar 
bolagiseringen som ett medel till att få bättre möjligheter, göra ett bättre jobb, 
bättre produktion, då fungerar det på ett annat sätt. Och jag upplever att dom här 
två sjukhusen ser bolagiseringen som ett medel och inte som ett mål. (...) Det är 
efter själva bolagiseringstidpunkten som blod svett och tårar verkligen behövs. 
Sedan har det inte varit lätt att vara i produktionen heller eftersom beställar- och 
utförarsystemet inte har fungerat på ett tillfredställande sätt. På beställarsidan har 
man inte haft tillräcklig kompetens, alltså beställarkompetens. Man har varit väldigt 
inriktad på att följa ersättningssystemet. 

(Tommy) Mellan dom här 6 sjukvårdsområdena med lokala beställare, är det dom du menar? 

Ja, även centralt, men framför allt är det dom lokala. Och där man, som jag 
tycker då, inte har analyserat egentligen vad är vår uppgift. Ska man beställa vård 
eller ska man beställa vård för ett antal pengar. Vad är det man ska beställa för 
någonting och vad är det man ska förhandla om. Det har varit väldigt mycket 
förhandlingar om DRG-poäng. (...) Man har inte följt upp, vad har vi köpt, vad har 
vi fått och vad har vi betalat för. (...) Sedan har ju ekonomin utvecklats lite olika för 
dom här bolagiserade sjukhusen. Danderyd har bra styrning på ekonomin och 
ligger på ett acceptabelt resultat medan då Huddinge (...) har stora ekonomiska 
problem. Och det återspeglar väl lite grann det jag sade tidigare, jag har upplevt att 
Huddinge är där bolagiseringen i sig har varit målet och Danderyd har sett det som 
ett medel. Sedan finns det ju andra skillnader. Huddinge är ett universitetssjukhus, 
mycket svårare att få ordning på professionen jämfört med Danderyd. Det i sig är 
ett problem, universitetssjukhus kontra bassjukhus. (...) Ja vad mer som har hänt 
sedan dess. Hela den här omorganisationen av själva landstingsledningen och 
ägarstyrningen, som togs beslut om i december förra året4. Att man skulle stärka 
upp ägarstyrningen. Och då gick politiken längre än vad vi hade vågat föreslå i 
augusti förra året, vilket jag tycker är bra och rätt att göra. Det är inget 
motsatsförhållande mellan en centralisering och en decentralisering. Därför att ska 
du decentralisera så kräver det stark centralmakt, om jag uttrycker mig på det sättet, 
som anger ramarna. Annars blir det anarki där nere på den decentraliserade nivån. 

(Tommy) Var det då man tillsatte ägarutskott, eller vad hette det? 

                                          
4 Närmare bestämt i Landstingsfullmäktige 2001-12-11. 
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Ja, ägarkommittén hette det väl (...).  

(Tommy) Men träffades ägarkommittén någonting då? 

(s) vägrade att utse ledamöterna och jag tror inte att det var så väldigt starkt 
intresse ifrån moderaterna att ha den överhuvudtaget. Utan det var nog mera en 
överenskommelse inom majoriteten att man skulle inrätta ägarkommittén. (...) Det 
var väl tänkt att den skulle göra någonting, men så blev det ju inte. Det här att 
maximal frihet till alla, det stämmer ju inte riktigt då med att man har en 
ägarkommitté, som går in och styr. (...) 

(Tommy) Jo, men jag kan ta ett specifikt exempel, att Huddinge förlorar geriatrisk vård, men 
att man fortsätter ändå med den vården?

Ja som jag upplever det berodde det mindre på dålig ägarstyrning än på dålig 
beställarstyrning. För det är beställaren som ska reagera i ett system av beställare 
och utförare. Om systemet fungerar kan inte utföraren göra en massa saker som 
den inte får betalt för.

(Tommy) Men då säger [beställaren] bestämt att det här betalar vi inte för, ni har förlorat den 
här upphandlingen. Men så går man i stå och så är inte kontrakten klara och så går det ända till 
i oktober/november innan man… 

Då måste beställaren föra upp det på en högre nivå och samma [gäller] 
naturligtvis sjukhusen (...). 

(Tommy) (...) HSN-staben, där tycker man att man har pratat med politikerna om det här? 

Ja och då måste politikerna reagera också. Det kan ju inte bli att man kör upp det 
dit och sedan blir det stopp, och så händer ingenting. (...) Men det måste ju föras 
över då också på produktionssidan och där har vi ju haft problem med Huddinges 
styrelse. [Advokaten], som är ordförande, har ansett sig ha fullständigt fria händer 
och också fått det utav den politiska ledningen (...). Det har ju varit jättebekymmer, 
dels har han ju som [styrelse]ordförande suttit i baksätet, så det har ju inte varit lätt 
[för] VD, att försöka styra. Och sedan har han förbjudit ledningen att ta kontakt 
med oss på koncernledningsnivå. Och själv har han då diskuterat med politiken och 
politiken har låtit honom göra det. Klart att systemet går i baklås. (...) Jag förstår ju 
också moderaterna eftersom dom har varit oerhört irriterade över beställarnas 
beteende, där man hela tiden har jobbat på ett sätt som dom då har uppfattat som 
planekonomi. Lite tillspetsat kan man väll säga att vi har haft sex sjukvårdsområden 
och man har skrivit sex identiska avtal. Och då frågar dom sig vad ska man med sex 
sjukvårdsområden till. Och det har ju varit så, och är väl fortfarande så, att 
ersättningssystemet har varit styrande. När ersättningssystemet styr, då är det ju 
poäng och pengar som räknas, istället för att man styr på resultat. Så att systemet
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har ju delvis kortslutits och det har ju [advokaten] gått i bräschen för, när det gäller 
Huddinge, att det är inte frågan om att man ska titta på kostnaden, utan här ska 
man expandera sig ur problematiken. Hur expanderar du dig ur problematiken om 
rummet är begränsat?

(Tommy) Man spränger gränserna? 

Ja men om det inte går att spränga gränsen, då slår det ju tillbaka. Vilket det nu 
gör på Huddinge som ligger någonstans mellan 100 och 150 miljoner back. Så det 
som Huddinge kommer att tvingas in i nu det är ju en oerhört tuff period. Jag följer 
ju protokollen och styrelsehandlingarna och det har ju varit svårt då på Huddinge, 
när man helt enkelt inte fått. Och vi har väl valt att inte bråka om det inför valet. Så 
jag har inte i detalj kunna följa [styrelsearbetet i Huddinge], som jag kan följa dom 
andra, där styrelser kontinuerligt diskuterar vad är vi bra på, vad är vi dåliga på, vad 
vill vi göra bättre, vad kan vi förändra så att vi sänker kostnader, ökar intäkter. Hela 
tiden jobbar så som en bolagsstyrelse ska göra. Och inte, som jag tycker lite 
vanvördigt Huddinge har gjort, jobba som en sån här äskande maskin. Det vill säga 
vi måste ha mer pengar för att klara av dom kostnader vi har och kommer att dra 
på oss.

(Tommy) Man har alltså begränsad öppenhet genom att inte delge material.  

Ja och det slår ju naturligtvis tillbaka på dom. Ingen är ju positiv till Huddinge av 
det skälet. Går det dåligt, ja då går det bra att komma hit och prata men när ni ska 
göra saker och ting (...) får man reda på det i efterhand. Jag menar Huddinge gick in 
och köpte fem procent i ett privat bolag. Helt klart är det en fullmäktigefråga. Och 
då kan man säga att fem procent är inte mycket, men fem procent av vad? Om det 
bolaget är värt 5 miljarder så är det 250 miljoner dom har kastat in i det där. 

(Tommy) Och det har man gjort? 

Jag vet inte, ingen vet vad dom har betalat för det. 

(Tommy) Men det förstår inte jag för det är ju landstingsägt? (...) 

Det är klart, men i den politiska miljö som varit där har man inte fått gå in och 
ifrågasätta (...), för då har man trampat [advokaten] på tårna. Då har vi då valt att 
vänta och se, vad är det som händer. Då får dom ta konsekvenserna av vad dom 
gör, och det är det som händer. (...) 

(Tommy) Investeringen i den goda arbetsplatsen då? 

Det enda vi har sett av det är ju en höjd nivå. (...) Vi har inte sett att 
arbetsplatsen har blivit godare i den meningen att miljön har blivit bättre. Däremot
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så kanske nettot i plånboken har blivit godare. Det här är också en koncernfråga. 
Ska man tillåta att man höjer lönenivån på det här sättet. (...) Om jag får återgå till 
det här som vi var inne på, koncernnytta, då bör ju Huddinge ta sig en funderare på 
vad är det vi är bra på inom koncernen, vad är det vi ska konkurrera med och om 
och så inriktar vi oss på det och försöker hålla våra kostnader nere. Därför att vi 
vet att det är begränsade resurser. (...) 

(Tommy) En fråga som jag då måste ställa, vem är ägaren då? 

Det är en bra fråga, ytterst är det ju i och för sig landstingsfullmäktige5 och 
landstingsfullmäktiges, alltså riksdagens regering, landstingsstyrelsen6. Men 
landstingsstyrelsen har ju då inte fungerat som regering (...). Landstingsstyrelsens 
allmänna utskott skulle ju utöva ägarskapet. Det var bara det att dom 
sammanträdde aldrig. Då blir det ingen ägarstyrning. Och vi försökte ju härifrån. Så 
fick vi ju vi frågan, vad har ni för mandat för det då. Ja det har vi ju inte i det här 
systemet. (...) 

(Tommy) En annan fråga som jag har det är ju den här Huddinges eventuella vinst eller 
förlust, är det inte bara liksom akademisk karaktär, det beror ju på vem som tar underskottet? 

Ja, det kan man ju tycka (...). Men [det] ska handlas upp i konkurrens med S:t 
Göran och kanske andra privata anbudsgivare. Då är det ingen akademisk fråga. 
För dom kan inte sitta och pumpa in pengar hur mycket som helst i det egna. 
Samtidigt ska man ha klart för sig att ägaren har alltid rätt att stärka sitt eget företag. 
Och jag har ju inga illusioner om att man inte i det privata näringslivet laborerar 
med koncernbidrag hit och dit för att både minimera och maximera. (...)  

(Tommy) Kostnads och intäktsbilden är ju ändå att år 2000 kanske det skulle varit en 
förlust för Huddinge, men då fick HSN-staben ta det, beställarsidan. 2001 kanske var 
likadant.

Poängen var en gradvis övergång till beställar- och utförarsystemet. Därför att 
tidigare var det så att beställaren kunde flytta Svarte Petter, det vill säga 
underskottet till utföraren. Det var det vi ändrade på när vi la underskottet på HSN. 
Därför att man måste veta vad kostar saker och ting. Jag menar om du kan handla 
utan att det påverkar din egen ekonomi då bryr du dig inte så mycket om vad det 
kostar.

(Tommy) Fast Svarte Petter är ändå kvar? 

                                          
5 Stockholms läns landstingsfullmäktige är en av de största beslutande församlingarna i Sverige med 149 

ledamöter (www.sl.se). 
6 Vid landstingsstyrelsens sammanträden bereds de ärenden som skall behandlas av landstingsfullmäktige. I 

styrelsens uppgifter ingår att yttra sig på landstingets vägnar över remisser från bl.a. regeringen och att fastställa 
internbudget för landstingskontoret. Styrelsen förrättar val till sina egna utskott och beredningar (www.sl.se). 
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Ja visst. (...) Dom7 måste göra en företagsekonomisk analys och sedan får man se 
vad är konsekvensen av den här företagsekonomiska analysen. Det är det vi vill att 
dom ska göra. (...) Därför att säga, jaha nu ska vi stänga det här och det kommer 
inte politikerna att gilla alls. Så tar vi bilen och åker in till landstingshuset och så 
talar vi om för politikerna att får vi inte som vi vill så stänger vi. Det är ju sandlåda. 
(...) Nu kommer jag på vad jag höll på att prata om när vi vände band och det var 
(...) att det finns en vårdgaranti, ett fritt val och begränsade resurser och dom här 
tre storheterna går inte ihop. Och där är det politiken som ska ta beslut och 
bestämma hur ska vi göra.

Aktivitet: Intervju 
Tid: 2002-10-22 
Huvudaktörer: VD Huddinge universitetssjukhus AB och Tommy Jensen 

(Tommy) Så jag har inte intervjuat dig på 1,5 år, våren 2001 var sista gången vi hördes vid. 
Och om du skulle vilja ta och berätta om några centrala händelser som har hänt sedan dess? (...) 

Internt, så har vi jobbat ganska intensivt då med att decentralisera verksamheten 
att få ansvar och befogenheter långt ut i organisationen. Och det kan man väl 
konstatera att det tar ganska lång tid. Folk är ovana, folk känner att det kan finnas 
lite rädsla i det här. Och samtidigt så tycker jag då att det är oerhört viktigt att dom 
som är chefer också får vara ansvariga för både kostnader och intäkter och 
resultaten.

(Tommy) Det har ni också brutit ner då per avdelning kan man säga? 

(...) Och det går långsammare än man tror, vissa ligger väldigt långt före men 
vissa ligger (...) ganska långt efter. Och det här med att vara ansvarig för sitt resultat 
går det att vara det i en struktur när du i princip har en beställning med tak på. 
Alltså har du någon marknad eller har du ingen marknad. Och vi har väl sett att vi 
har en marknad och en ganska stor marknad utanför detta landsting. (...) Vi 
försöker ta en hel del externa intäkter utanför landstinget och en hel del 
utlandspatienter. Men internt i landstinget (...), landstinget går med ett stort 
underskott, och vad man i det perspektivet gör är att man rättar beställningarna 
efter ekonomin och ibland inte efter behovet (...). Vi kan konstatera att vi har haft 
överproduktioner av olika sorters slag och det är ganska påtagligt inför året nu då. 
Vi har exempelvis inte skrivit något vårdavtal, vi sitter vårdavtalslösa och nu är det 
snart november (...).

(Tommy) Var det direktiv som gavs av politiker till tjänstemännen eller var det politiker 
[direkt]? 

                                          
7 Beställarna. 
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Vem det var i slutändan, det är svårt att säga. Men man ville alltså pressa ner 
kostnadsmassan i det här och det gör man då på så sätt att man minskar priset per 
DRG-poäng. Och det där har vi inte riktigt varit överens om. Och därför är vi väl 
det enda sjukhus, nu vad jag förstår, som inte har ett färdigt vårdavtal för 2002. 
Vilket är oroväckande då i sig själv. Och vi kan konstatera att vi producerar rätt 
mycket vård. Och då ska man också tänka på [att] vi har inte annonserat ute på 
staden att vi gärna tar emot patienter. Och vi har ju ett system som säger att upp till 
en viss nivå så får vi inte betalt, även fast patienterna kommer hit. Och det ska man 
ställa i relation [till] valfriheten, till vårdgarantin, till valåret. Egentligen får du något 
sorts moment 22. Du kan inte stänga din akutmottagning. Du kan inte dra ner på 
någonting för då ökar köerna. Vi har tagit emot rätt mycket patienter och vi kan 
också se att våra ambulanstransporter har ökat ganska ordentligt (...). Vi kan inte 
skriva på ett avtal som säger att det är mindre. Det här har varit rätt frustrerande i 
år. Vad är det som gäller och vad är det som inte gäller (...). Vad är ett 
universitetssjukhus, vad är dess roll. (...)

[Tommy) Men skulle det inte kunna vara så att det kostar mindre pengar om (...) patienterna 
går till primärvården (...)? 

Absolut om dom kan ta emot dom. Men primärvården kan inte ta emot dom 
(...). Om man tar det i ekonomiska termer så ska du inte bygga upp något annat, 
utan du ska ta bort något (...). Där har vi gjort en hel del försök. Vi har haft 
lättakuter som primärvården har bemannat här, vilket har varit ganska lyckosamt. 
Men likt förbaskat så kommer det ganska mycket patienter hit. Och då tycker vi att 
det är rimligt att när det kommer patienter hit så ska vi också få ersättning för det. 
(...) Och incitamenten fokuserar lite fel idag då, i det här DRG-systemet… 

(Tommy) Vad är det för incitament? 

Incitament skulle kunna vara att överföra vård ifrån slutenvård till öppenvård, 
(...) men betalningsmodellen idag säger nästan tvärt om. Det vill säga om du gör en 
galla och låter patienten ligga kvar ett dygn så får du kanske 10-15 tusen kronor mer 
än om du gör det på dagen. Fast det är bättre kvalitet för patienten att göra det på 
dagen, så att patienten kan gå hem (...). Nu pågår det väl diskussioner om hur ska 
man betala sjukhusen egentligen. Ska man ha det här DRG-systemet eller ska man 
ha en mix av någon sorts klumpsumma och sedan hitta en styckemodell ovanpå det 
här. Det har varit ganska mycket diskussioner om detta, hur betalar man och varför 
betalar man. Och sedan finns det inga pengar, men det finns ett behov och då 
börjar Svarte Petter spelet igen.

(Tommy) Vart underskottet [ska] hamna? 

Vart ska underskottet hamna och så har du valfriheten, vårdgarantierna och nu 
också nationell valfrihet vad jag förstår, hur det nu ska gå till. Så att det har varit
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ganska stora huvudfrågor i år. Det har också varit ganska stora frågor runtomkring 
ägaren, alltså ägarens representanter kontra styrelsen.

(Tommy) Är det ägardirektiv kontra er styrelse? 

Ja det har ju funnits ganska lösmynta direktiv, man har haft ganska stor frihet. 
(...)

(Tommy) Helt klargörande har jag en fråga här nu, den här beskrivningen du sade om det 
centraliseras nu, det skulle du ogilla. (...) 

Jag menar, vi har ju stuckit ut huvudet mycket här i olika frågor (...) och har det 
varit för stor frihet. Jag tycker inte det har varit det, och sedan så har du haft oket 
på dig hela tiden, har vi en marknad eller har vi inte en marknad. Vad säger ägaren, 
vad ska ägaren bestämma om och vad ska ägaren inte bestämma om. Sedan har 
man haft tjänstemän mellan här som inte riktigt har förstått vissa frågor. Att vi har 
styrelser, att vi har ett nytt system. Där man inte har känt sig komfortabel då i det 
nya systemet, där man inte kan prata direkt med mig eftersom jag faktiskt har en 
styrelse ovanför mig, man måste gå enligt vissa vägar. (...) 

(Tommy) Och samtidigt så diskuterar man (...) att det kostar för mycket och det är för mycket 
patienter, men ändå så finns det ingen som tar det här strukturgreppet att verkligen faktiskt 
[flytta] patienter. (...) Men om ni skulle förlora en upphandling, vad skulle ni göra då? 

Vi har förlorat upphandlingar, (...) delar av geriatriken som man har lagt ut. 

(Tommy) Till vem eller vilka? 

Det var till Nacka dom startade en egen verksamhet. Och då tog man och tyckte 
att våran geriatrik var åt helvete för dyr egentligen. Så tror jag man uttryckte det. 
Och sedan var det upphandling och vi lämnade anbud. (...) Och då tar man små 
kakor. Du ska ta större grepp om du ska ha strukturella förändringar. Och där 
måste man återigen tala om vad är vi till för. Ska det finnas förlossning på det här 
sjukhuset eller inte. Alltså du kan inte samtidigt som du konkurrensutsätter, så kan 
du inte säga att man ska bedriva viss del av det. Man kan inte ta bort hälften och 
tro att hälften av kostnaderna försvinner.

(Tommy) Nej, byggnaderna finns ju kvar? 

Byggnaden finns kvar och infrastrukturen och det finns massa sådant där kvar. 
Och nu är vi inne i en modell, när det gäller geriatriken, som är ett jävla typiskt 
exempel. Där upphandlar man då återigen universitetssjukhuset, vi är resurs för 
Stockholms läns landsting, vi är nationell resurs som världsledande inom forskning 
när det gäller geriatriken. Jag tror att det är tre eller fyra Stockholmsområden, som
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ligger nära här, men som nu åker till Nacka. För där får man mera av 
förvaringsvård, som man uttrycker det, och den är billigare. Men då måste man 
bestämma sig, är det så man ska ha geriatriken, då ska inte vi hålla på med det där. 
Då ska det inte vara i sjukhuset och man ska ha en annan filosofi runtomkring, hur 
man ska vårda, kvalitet och så vidare. Här går man inte ut tydligt och vi blir 
beskyllda för att vi kanske lägger in för mycket [patienter]. Och den kvaliteten som 
vi har den har inte beställts. Det är ju ett direkt spett i doktorernas hjärta. Hur man 
ska vårda patienter med allt vad det innebär (...), då måste man bestämma sig för 
någon sorts kvalitetsnivå. This is it, men det är inte mera. (...) 

(Tommy) Men hur går det med kontraktskrivandet? 

Förhoppningsvis så löser vi det här nästa vecka, hoppas det i alla fall. Och då får 
vi väl dela på någonting, eller vad det nu är. 

(Tommy) Dela på Svarte Petter? 

Ja. Det bär mig emot. Men alltså sådant här sitter vi och lägger ner tid på när vi 
skulle behöva lägga ner tid på så mycket annat. (...) Det kostar massor. 

(Tommy) (...) Att den administrativa bördan för att upprätthålla systemet har ökat? 

Ja det har det gjort alltså, det kan man se att det sväller (...). Om man tittar på 
den centrala administrationen tror jag, inne på HSN och bland beställarna, så tror 
jag den har ökat ganska duktigt. Den ena specialisten efter den andra som då ska 
till. (...) 

Aktivitet: Intervju 
Tid: 2002-10-24 
Huvudaktörer: Vice VD Huddinge Universitetssjukhus AB och Tommy Jensen 

(Tommy) Hur har den här luddigheten som du beskriver, hur har den yttrat sig? 

Ja det yttrar sig i otydlighet i vår verksamhet, att man har väldigt svårt att få 
tydliga besked. Vad är det som nu gäller? (...) Ta investeringar exempelvis. Vi har 
levt fram till dags dato utan investeringspolicy. Och vi har ju tagit tre stöddiga 
beslut där ute. Vi har digitaliserat vår röntgen, att bygga en ambulanshall, att bygga 
om anestesi och intensivvård8. Och då har vi sagt, hur ska det investeras? (...) 
Ersättningen den ersätter ju inte det här rakt ut, utan det är den här 
självkostnadskörningen två år efteråt man får delar av. Då har vi tagit kontakt med 
ägarna och sagt att hur ska det här finansieras, vem ska betala dom här delarna?

                                          
8 Beslutet att bygga en ny ambulanshall har tagits efter förra intervjun där tre investeringar nämndes nämligen 

digitalisering av röntgen, ombyggnation av intensivvårdsavdelningen samt Den Goda Arbetsplatsen – se Huddinge 
tar initiativ. 
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(Tommy) Vem har ni kontaktat då? 

Ja vår styrelse har varit i kontakt med den politiska ledningen. Då har vi fått 
besked att gör det här och förskottera, så ordnar vi det längre fram. (...) 

(Tommy) Så dom är inte med och räknar på investeringen då eller? 

Jo, jo, vi har gjort investeringskalkyler, men då får du ju fram så att säga en 
nettokostnadsökning varje månad och då har vi sagt att vem skall stå för den 
eftersom vår ersättning inte innefattar den här investeringen. Och det innebär ju att 
vi gör motsvarande förlust och så är fallet då. Det är en fråga som inte är klar, hur 
vi skall hantera detta. Och nu har man tagit en investeringspolicy, där man säger att 
detta är ett problem för beställaren. Ni får förhandla med beställaren om att ni ska 
ha mer betalt för dom investeringar ni tänker göra. (...) 

(Tommy) Och så har ni investerat i Den Goda Arbetsplatsen? (...) Lånade ni dom pengarna 
eller?

Vi lånade av oss själva i och med att vi har ett eget kapital. Då har vi tagit pengar 
därifrån och sagt att vi räknar med att det skall betala sig på sikt. Och det kan man 
säga att det var ju en väldigt stor grej att göra detta. Nu när vi har facit i hand så 
kanske man skulle ha gjort på ett annorlunda sätt, vad vet jag. Vi har ju kraftigt 
förbättrat vår personalsituation till priset av en väldig kostnadsökning, mer än 
någonsin. Och dom här 80 miljonerna har jag lite svårt idag att se så att säga 
payoffen på [beroende på] konjunkturella förändringar och sådana saker. (...) 

(Tommy) Men dom här 80 miljonerna, att ta från eget kapital, det beslutade ni helt själva 
eller?

Ja, helt själv. Och samma sak dom här investeringarna jag nämnde, dom har vi 
också tagit helt själva. (...) 

(Tommy) Och hur ser ni på er egen organisation då, vad har hänt i bolagiseringstermer här 
inne sedan 2001. Vad har ni gjort? 

(...) För min del är det särskilt jobbigt att sitta mitt mellan två världar, en 
planekonomisk värld och en företagsekonomisk värld och försöka ge någon 
företagsekonomisk totalbild av det här. För våra beställare, vår ägare är ju 
planekonomer rakt igenom. Det vill säga resursfördelning via budget och jag menar 
att det finns väl idag ingen levande människa som behärskar vårat 
ersättningssystem. Att förklara hur det ser ut med allt vad rabatter heter och (...) om 
glidningar, allt det här är oerhört komplext. Och det skall man försöka förklara för 
vår styrelse, det är balansnummer i den högre skolan, det kan jag tala om. (...) Sedan 
är det väl så här att första året var väldigt intressant med ett universitetssjukhus som
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bolag. Det drog till sig väldigt mycket intressenter, man tyckte att det var 
spännande. Dom senaste två åren har ju marknaden dött på något sätt, både 
finansmarknad och allt det där. Vi var inne på att bilda ett dotterbolag här som 
skulle syssla lite med gener och cellterapi och det var väldigt storstilat i början. Men 
sedan planade marknaden ut och det fanns inget kapital att sätta in för det här. Vi 
skulle stå för kunskapen och marknaden skulle stå för kapital (...). Det var långt 
framskridna planer men marknaden har ju dött, så vi har tagit en naturlig paus i det 
arbetet.

(Tommy) Om du säger att marknaden har dött, hur går det för marknaden inom det här 
landstinget då, med fyra bolag nu och… 

Det kan vara en intressant reflektion, att det beslut som landstinget tog med fria 
självständiga sjukhus, som skulle verka i en konkurrensmarknad, man kan väl säga 
att man har aldrig egentligen tolkat ur innebörden av ordet konkurrens. Vad menar 
vi med konkurrens? Är det en konkurrens i produkten, i kvaliteten eller är det 
faktiskt en riktig konkurrens. Och med en riktig konkurrens menar jag att vi här 
skulle eftersträva att utmana KS från kartan. För att den marknadsandelen vill vi ha. 
Och KS skulle göra det motsatta och då skulle man få en dynamisk effekt. Men det 
tror jag inte man uppfattar som önskvärt, att vi skulle jobba på det sättet. Och 
därför tycker jag att vi har levt, under den här perioden, i ett sökande av vad ordet 
konkurrens står för (...). Vi har en konkurrens som är naturlig och det är dom som 
finns utanför landstingsfamiljen, dom är väldigt tydliga. Men vi som är inne i 
landstinget, ska vi slåss med varandra eller ska vi se oss som en koncern. Det där 
har inte riktigt klarats ut och skapat en viss otydlighet tycker jag. Nu är det tydligt 
med den nya majoriteten att ordet konkurrens är utbytt mot ordet samverkan. Nu 
är det väldigt klart och tydligt. Däremot kan man tänka sig att man har konkurrens 
på output, det vill säga att vi här på Huddinge gör dom bästa knäledsoperationerna 
och på det sättet skulle vi kunna konkurrera med andra. (...) 

(Tommy) (...) När ni tecknar avtal år 2000, då fick ni ganska bra avtal. (...) Och då har ni 
ingått i ett treårsavtal. Men vad är det som händer när ni måste förhandla om det här och 
kostnadsökningen blir så dramatiskt. Om man jämför till exempel med KS? 

Det där är ju en sanning med modifikation. För att vi, när vi bolagiserades, fick 
ett rätt hyggligt avtal. Men framför allt fick vi en massa (...) vid sidan om, som inte 
hade att göra med sjukhuset. Vi fick ju omställningsbidrag, vi fick 
momskompensation vilket innebar att ekonomin gick ganska bra det året. Och det 
var sviter av det även andra året. I år är första året som vi står utan några sådana 
där (...), nu lever vi på vårat avtal rakt upp och ner. Och Karolinska i förhållande till 
oss nu, dom har fått ett bättre avtal i år än vad vi har fått. (...) Jag tror att om [du] 
skulle applicera KS pris på oss, så tror jag vi skulle ligga 40 miljoner bättre till än 
vad vi gör idag. Plus att Karolinska för sin barnsjukvård jobbar taklöst, där är inga
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rabatter9. (...) Man förhandlar fram ett treårsavtal och det man kan säga här [är] att 
det råder väldigt olika uppfattningar om det här treårsavtalet och vad avtalet 
egentligen står för. Många hävdar att detta är ett treårsavtal och sedan har man två 
kontrollstationer bara. Men här på sjukhuset, jag var inte med när man gjorde 
avtalet, så uppfattade man egentligen ett treårsavtal som en viljeinriktning och 
sedan så gör man nya avtal varje år. Och jag tror att det hänger samman med den 
politiska ivern när man gjorde bolagiseringen. Och då sade man, stopp och belägg 
mina herrar, vi kan inte lösa alla problem nu, men nu måste vi igång och sedan så 
får vi lösa allting efteråt. Och det gavs ju då en signal till, att ja det här är ju 
förhandlingsbart det mesta. För att nu sitter vi allihopa i [samma] båt och så ska vi 
ro åt ett visst håll. Och sedan får vi väl korrigera kursen om vi kommer fel 
tillsammans. Men sedan helt plötsligt, när man drog igång, så dom uttalanden från 
början om att det inte var riktigt klart, det hade man ju glömt för länge sedan. Nu 
är det skarpt läge. Och det är dom här kontrollstationerna, då förhandlar man om 
volym och pris i stort sett. Första bråket var det att man skulle lägga väldigt mycket 
volymer på Södertälje, från oss. 

(Tommy) Det var 2001? 

Ja och då sade vi att nej det kan ni inte göra. Det man kunde få göra var att flytta 
vårdvolymen ganska marginellt, men börjar man flytta under resans gång, för stora 
volymer. Ja då har man rivit upp vårdavtalet definitivt. Och det fick vi ju rätt i den 
frågan. Och sedan har man en indexuppräkning och en volym och då kan man 
tänka sig själv, (...) en ekonomisk utveckling i Stockholms läns landsting vars 
kostnader eller resultat negativt stiger. Kan du tänka dig vilka kreativa diskussioner 
det är, när man från början vet att nu ska vi förhandla om det här avtalet och vi 
måste hjälpas åt att skära bort 200 miljoner. Vi måste ta bort volymer, dom här 
volymerna måste vi lägga ut på stan någonstans och prisuppräkningen blev alltså 
väldigt måttlig. (...) 

(Tommy) Nu har vi snackat 2001 till idag? 

Ja alltså jag skulle vilja backa ett steg. Säga vad man vill om det här med 
bolagisering och köp och sälj, men du kommer aldrig ifrån att vi, på ett mycket 
sofistikerat sätt, leker ändå marknad. Det finns ingen marknad för oss idag. Det 
finns inga sådana förutsättningar med det styrsystem vi har och med den struktur vi 
har (...). För så länge du har en tredjeparts finansiering kan du aldrig få ett 
marknadstänkande. Du har patientens fria val, du har vårdgarantier, du har 
närheten till politiker etcetera. (...) Du kan också säga det att, skit samma om det är 
ett köp/sälj system (...) bolagsformen har en fördel. (...) Samtidigt kan man säga det 
då att det här köp/sälj systemet som vi har som det är upplagt idag, jag tycker att 
det skulle vara en värdig avhandling att försöka göra nyttan i förhållande till det pris

                                          
9 Produktionstaket innebär att efter en viss volym utgår rabatter till beställaren, dvs. HSN staben. 
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vi betalar för att vi har den här strukturen. Hur mycket lägger vi ner i 
administration, hur mycket lägger vi ner i umbäranden, att sitta och förhandla och 
bli osams med varandra. Vad kostar det här systemet? Om man nu inte vill ha det 
här systemet, gå tillbaka till budgetstyrning det tror jag inte på längre. Att 
planekonomiskt sitta och fördela ut resurser, det skapar liksom ingen dynamik. Och 
tycker vi inte det här är bra, vad finns det då för alternativ att styra sjukvården. Jag 
tycker att det är en värdig fråga faktiskt. Det är en oerhört värdig fråga. (...) 

(Tommy) Men du säger (...) DSU det blir nog ingenting (...) men kommer du ihåg hur du 
tänkte år 2000. Hur tror du att du tänkte då inför DSU och allting? 

(...) Jag tror att det är ett problem det här med Den Stora Upphandlingen som 
den psykologiskt har hanterats. (...) Alltså den här DSU där gjorde vi ett brott här 
och så vände den och så kom den ner som ett stort hot mot dig. Det är klart att 
folk vänder sig lite mot den för att den hade ju då ingen kontakt med någon 
verklighet. Vi visste inte vad den här DSU var. Det blev som en parasit som kom. 
(...) DSU blev så mytomspunnen och ena dagen så var det på något sätt att, jo men 
på Huddinge exempelvis, det räcker med att vi går ut med ett anbud så är det tio 
glada direktörer på ABB som köper in det här för att ratta det här, duktiga 
företagsledare. (...) Alltså det var sådana storheter i DSU att det fanns inte ens en 
möjlighet att på en intellektuellt högt stående nivå ta till sig allt det där (...).  

Aktivitet: Intervju 
Tid: 2002-10-22 
Huvudaktörer: Ekonomidirektör Huddinge Universitetssjukhus AB och Tommy 

Jensen

(Tommy) Kan du göra en jämförelse mellan Huddinge [före det] blev bolag och nu?
(...)

Vi har ju haft en balansräkning sedan 93, när man införde köp och sälj i 
Stockholms läns landsting. Men vi har inte använt den här balansräkningen på 
något sätt, utan det har mest varit slentriangrejer. Man har liksom inte tänkt på vad 
den stod för. Nu blir det ju helt en annan central roll då att hålla koll på 
balansräkningen (...). Och att en balansräkning alltid är med när man rapporterar. 
Det var den inte förut, det var bara resultatet man tittade på hela tiden. Så att det är 
väl kanske den största skillnaden (...). Vi har fått skaffa ny kompetens för att kunna 
hantera dom här sakerna. Och så har man fått lära sig nya nyckeltal, avkastning av 
eget kapital och soliditet, sådant behövde man inte tänka på förut. Och sedan har vi 
kanske mera intensiv uppbackning av externa revisorer än tidigare. (...) 

(Tommy) Och sedan ska man ha resultatansvar och den här analysen av detta skall ske längre 
ut i organisationen. Har jag förstått det rätt? 
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Ja.

(Tommy) Hur tycker du att det arbetet går? 

Man kan säga att en signal på att det pågår, är att man hela tiden håller på att 
anställa ekonomer på dom här divisionerna. Behovet ökar lavinartat nästan. Vi 
måste ha en ekonom till, det här är så jobbigt, vi måste ha en ekonom till vi hinner 
inte med, kravet på redovisningen (...) har ökat. Ja det är väl det som är den stora 
frågan nu. Vi märker att decentraliseringen har inte hunnit så långt som vi kanske 
hade hoppats. Vi märker hur det glappar på olika sätt (...). Vi vet inte riktigt vad 
som händer där ute. Vi ser ju i siffrorna vad som händer, nu går det åt skogen, som 
det gör just nu. Men man kan inte säga så exakt vad det beror på. Det finns inte 
förtecknat över allt på ett tydligt sätt. Vi har inte någon bra struktur i det här, vad 
det är som händer. Vilka utbyggnader som är planerade, hur långt man har kommit 
i dom och vad dom har gett för ekonomiska resultat. Är det bara kostnader och 
inga intäkter. Man beslutar ju naturligtvis i budgeten om olika saker, men sedan så 
ser vi bara totalerna för divisionerna (...). Vi har ju ungefär 4,3 miljarder som vi ska 
hålla i ordning på så vår uppgift är inte att fördjupa oss i varje klinik, utan vi tittar 
på divisionerna. Och sedan är det deras uppgift att titta på varje klinik. (...) 
Nackdelen kan man säga med den här bolagiseringen är att vi har haft två år med 
bra resultat. Vi hade plus 22 miljoner på dom första nio månaderna och sedan plus 
55 miljoner. (...) Och i år så brakade det åt skogen ordentligt. Och det har ju betytt 
att vi fick lite grann, kanske serverat på guldfat då. (...) Vi fick lite 
omställningsbidrag och sådana saker och kanske fick vi också lite förmånliga avtal. 

(Tommy) Du menar bra DRG-priser? 

Ja möjligen att man kanske var lite vänliga, inte för att det var så där 
överdimensionerat, det var det inte. […] Men det betyder att när det gick bra totalt 
sett, vi kommer att få ett bra resultat, men olika divisioner hade ändå dåliga resultat 
och då struntade man i det. Dom sade att det här går bra nu, då behöver vi inte 
prata så mycket ekonomi. (...) Jag har varit väldigt lite där och pratat ekonomi dom 
här åren och det tror jag att en av anledningen var att det var så bra resultat, så då 
vilar man och sover lugnt om natten. (...)

(Tommy) Om du skulle beskriva för mig, vad är de uppenbara fördelarna med bolagiseringen 
och vad finns det för sidoeffekter? 

Det som vi såg de två första åren då den största grejen, det var att vi fick en egen 
styrelse och att VD: n fick ett bollplank att jobba mot och fatta beslut. Sedan att 
den här styrelsen och framför allt styrelseordföranden ställde sig upp och 
försvarade sjukhuset i olika situationer mot den här otydliga ägarstrukturen, eller 
snarare i den då, och också krävde fram en motpart att diskutera med (...). Det blev 
ju då finanslandstingsrådet som man mest hade kontakt med (...). Det är väl största
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fördelen, att man kunde hävda sjukhuset som en egen profil mot det här stora 
diffusa landstingssjoket där inne på Kungsholmen (...). Den här ordföranden är en 
advokat och han är ju van att plädera för saker och ting. Han har varit väldigt stark 
på det sättet tycker jag. Sedan, kanske sista tiden här, har det blivit lite konstiga 
signaler i vissa avseenden. Men jag tycker att dom första två åren har han varit 
väldigt bra, rak och tydlig. Han satt ju också med politikerna (...). Politikerna gör 
gärna så att dom slänger ur sig påståenden och så är man tjänsteman och har då 
väldigt svårt att sätta emot såna påståenden som är lite svepande (...). Men eftersom 
han var advokat kunde han liksom också dels plädera för och liksom ta fasta på det 
som var kärna i det dom sa och då kunde han avfärda och säga, jag förstår inte vad 
du sitter här och säger, när dom klagar på liksom att vi hade så mycket doktorer här 
och det fattas i primärvården. Då kunde han säga att jag är tillsatt som ordförande i 
Huddinge sjukhus och det är inte min uppgift att se till att det finns läkare i 
primärvården. Jag förstår inte varför du tar upp den frågan med mig. Han försökte 
skapa en tydlighet på det sättet i relationerna (...). När vi blev bolag så skulle det 
vara självständiga bolag. Det var budskapet. Nu känns det som att nu ska vi inte 
vara självständiga längre, nu ska man [in] i ledet. Det är dom signaler som kommer 
nu och det beror naturligtvis också mycket på den dåliga ekonomin för landstinget. 
Man måste strama upp det här. (...) 

(Tommy) Blev ni för autonoma för att kunna hanteras i systemet? 

Det är nog inte bara vi som är autonoma (...). Sedan har man bestämt att man 
skall ha det här köp och sälj i landstinget (...) en gigantisk modell för internhandel. 
Det är precis samma som vi håller på här och bråkar om vem som ska betala vad 
och man överproducerar och man måste sättar priser, vi har ju samma bråk internt 
(...). Den modellen lider av alla sådana diskussioner som finns på vartenda företag 
där man har någon form av större internhandel (...). Och kommer man inte överens 
då pågår ju verksamheterna ändå. Dom kostar det dom kostar och då glider 
kostnaderna iväg (...). Förra året hade vi lite bekymmer, då har man kommit till 
bokslut och man är inte överens om tolkningar. Då bokför var och en sitt bokslut 
och så skickar alla in sina differenser till landstingskontoret som ska liksom cleara 
dom där i sitt bokslut. (...) Så på något sätt så sopar dom bort det här och så ligger 
dom här tvisterna kvar i bokslut på olika sätt. Att man har fordringar som ligger 
kvar bokförda. För det är så att den som skickar iväg en faktura han har rätt att ta 
upp det i sitt bokslut och då ligger det kvar tills man har löst det där. Och hitintills 
så har man löst det så att man har efterskänkt dom här skulderna när landstinget 
har fattat beslut om boksluten. Och då vet ju alla det att vi kan nog göra så här i år 
igen. (...) Tanken var ju då att vi ska bete oss som ett bolag, vi ska ha klara regler, 
det ska vara affärsmässiga avtal som ska följas. Men nu är vi inne i den här sumpen 
igen, har jag en känsla av, vi har halkat dit igen. 
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…i friktion med S:t Göran 
Aktivitet: Intervju 
Tid: 2002-11-14 
Huvudaktörer: VD S:t Göran Sjukhus AB och Tommy Jensen 

(Tommy) Då tänkte jag diskutera två väldigt övergripande saker med dig. Det första är att jag 
vill att du som vanligt ska redogöra för vad som hänt sedan sist. Och sist i det här fallet blir då 
våren mars/april 200110.

Vi har här, på S:t Göran, rullat på kan man nog säga och det är väl ungefär 
samma verksamhetsinriktning. Det är nog ganska marginella justeringar. En och 
annan ny subspecialitet tar man upp och kanske minskar engagemanget i någon. 
Det är väl bara en vanlig normal utveckling egentligen. Sen har vi parallellt med det 
drivit ett större projekt kring Bromma sjukhus (...).

(Tommy) Där har ni ortopedi va? 

Vi har ett år kvar till vi öppnar. Men det är öppen specialistvård kan vi säga och 
vi har ändrat inriktning på Bromma. Delvis beroende av regeringens inställning till, 
som dom har gett uttryck för, att blanda privat och offentlig vård. Då har vi dragit 
öronen åt oss och sagt, okej vi kanske inte ska göra en så stor satsning på Bromma 
just nu (...). Så vi har styrt om inriktningen lite och kommer inte att ha 
slutenvårdskapacitet på Bromma, alltså inga vårdplatser och inga stora 
operationssalar. Vi kommer i stället att koncentrera oss på öppenvård, 
specialistmottagningar och poliklinisk, sån här lokalbedövningskirurgi. Totalt sett 
blir det en liten mindre satsning där. (...) Det är ingenting vi har styrt om efter valet, 
utan vi har styrt om det i våras. (...) 

(Tommy) Men under den här tiden som jag har intervjuat dig så vill jag dra mig till minns att 
i första intervjun så sa du, geriatrik skulle vara bra att ha? Och i andra intervjun så sa du att, 
geriatrik kanske vi kommer att få men mer säger jag inte? Och nu sitter vi här och nu har ni 
geriatrik, vad har hänt? 

Det blev en upphandling på geriatrik i nordvästra Stockholm med bas på 
Löwenströmska sjukhuset. Och där fick vi uppdraget. Så sedan årsskiftet, första 
januari 2002, driver vi geriatriska kliniken på Löwenströmska. Vi kallar det för 
Lövet Geriatriken (...). Det idealiska vore om vi fick ta hand om geriatriken i vårt 
närområde, så att vi skulle kunna få kontroll över en större del av vårdprocesser 
(...). Vi vill visa att vi kan bygga upp och driva en geriatriks verksamhet (...). Nu 
visar vi att vi kan, så kanske vi kan bli aktuella om det blir något erbjudande i vårat 
närområde. (...) 

                                          
10 Den andra frågan återkommer i nästa episod – Efterskalv. 
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(Tommy) Hur har relationen med landstinget gått? 

Det har funnits en del tvister, kan vi väl kalla det för, som har haft med en del 
garantifrågor kring förvärvet. Alla detaljer i affären, utförsäljningen av S:t Göran, 
har inte varit klara förrän häromdagen (...). Det är klart att när man har olösta större 
tvistigheter om mycket pengar kan det påverka klimatet i vissa frågor. Jag vill inte 
gå in och diskutera andra frågor förrän den första är löst, ena dagen. Och nästa dag 
är det jag som vill diskutera en framtidsfråga, och så säger landstinget att vi ska inte 
diskutera några landstingsfrågor förrän vi har löst fråga A. Så det har väl påverkat 
affärsutvecklingen lite grann. Det har varit svårt att komma till skott med en del 
utvecklingsfrågor förrän vi har löst dom här gamla surdegarna. Men nu är det klart, 
nu tror jag alla är nöjda med uppgörelsen och nu kan vi gå vidare. 

(Tommy) Men avtal är hållna, (...) jag menar vårdvolymer och sådant och betalning… 

Det har varit en del tolkningsfrågor även kring sådant. Hur man ska tolka 
skrivningar och det berodde på att avtalet inte var, som dom sällan är, så välskrivna 
som man skulle önska sig efteråt. Det blir tolkningsfrågor, i synnerhet när dom som 
skrev avtalet inte är med på banan längre, av olika skäl, och då läser man avtalets 
bokstav och då blir det konstigt ibland. Men nu har vi sorterat ut det där. (...) 

(Tommy) Har ni på S:t Göran en offensiv plan, fortfarande, för Stockholm? 

Ja offensiv får vi säga att den är, även om den kanske inte är att vi ska lägga hela 
Stockholm under oss. Den ambitionen tror jag inte vi ska ha. Vårt mål är att vi över 
tiden ska kunna hålla en genomsnittlig (...) tillväxt på 10 procent varav då 3-4 
kanske är prisökning och resten då måste vara nya verksamheter, som vi på ett eller 
annat sätt startar själva eller förvärvar, eller vad det kan vara. 

(Tommy) Den här prisökningen har ni väl garanterat i avtal? 

Ja vi har en inflationskompensation i avtalet. 

(Tommy) Ni kan också följa Huddinges… 

Både ja och nej. Vi har en indexklausul, som är rent indexbaserad, sedan finns 
det en förhandlingsventil inför 2004 där man kan korrigera nivån efter vissa 
förutsättningar. Beroende på hur det har utvecklats på dom andra sjukhusen i stan. 

(Tommy) Det ger er utrymme att höja kostnaderna här då? 

Höja priset, ja det räknar vi med. Men det blir en förhandlingsfråga. (...) Avtalet 
är en öppning för förhandling av prisnivån. Så får vi väl se hur långt vi kommer.
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Men det är klart jag anser att vårt pris, som vi sitter med, i avtal, det är för lågt för 
att det ska vara hälsosamt för oss på sikt.

(Tommy) Okej, er kostnadsutveckling, hur går det med den? 

(...) Med den tillväxt vi har kunnat ha, i volym, har vi kunnat hantera 
kostnadsutvecklingen. Hade vi inte haft en volymtillväxt hade det varit väldigt 
knepigt. Det är knepigt ändå, men då hade vi kanske inte klarat det lika bra som vi 
gör nu. (...) 

(Tommy) Förresten en kort fråga, från landstingets sida är man ju lite orolig över att S:t 
Görans kostnadsutveckling verkar gå fortare än andra sjukhus. 

Det har dom ingen aning om vad vår kostnadsutveckling är. (...) Det är inte så att 
det går fortare här. Dom glömmer bort deras egna underskott (...), man måste hålla 
isär vad som är kostnader och vad som är volym då i det hela. Det gjordes en 
ganska omfattande korrektion av prislistorna inför 2002 som gav oss en del. Men 
det är en matematisk beräkning i DRG systemet, hur man räknar ut priserna, och 
om man uppfattar det som att kostnaderna på S:t Göran ökar snabbar än på andra 
ställen, visst det kan man ju säga men det är inget konstigt, det var ju bara en 
teknisk korrektion. Det har ingenting med en underliggande kostnadsutveckling att 
göra.

(Tommy) Har det återigen att göra med att ni får [höjning efter index]?  

Nej. Vi kan säga så här att DRG systemet bygger på att man räknar ut vad ett 
genomsnittligt vårdtillfälle i Stockholm kostar alla kategorier. Det är den ena änden, 
det sätter man till en poäng, 1,00 poäng. Sen är det lite olika pris på den här 
poängen på olika sjukhus men det kan vi, för det här resonemanget, bortse ifrån. 
Sen säger man, då ska vi försöka se om genomsnittsvårdtillfället kostar en poäng, 
vad kostar då en bypass operation i hjärtat, vad kostar ett höftledsbyte, vad kostar 
en blindtarm och vad kostar ett mottagningsbesök på hjärtmottagningen. Då har 
man matematiska modeller som bygger på att alla sjukhus lämnar in sina 
självkostnadskalkyler (...). Så väger man ihop det här och sen finns det en massa 
ofullkomligheter i det här systemet som gör att det här är svårt. Men man säger att 
det är gjort och avvägt så att det ska slå i alla fall någorlunda jämt på ett helt 
sjukhus. På landstingsnivå stämmer det då att genomsnittsvårdtillfället får 1,0. Då 
säger man att ett sjukhus som har alla olika sorters verksamheter och om man sen 
korrigerar för volymskiftningar (...) blir det 1,0 på det här sjukhuset, också på 
totalen. Sen att det finns gungor ock karuseller inom sjukhuset det struntar man i, 
finliret i ersättningsmodellen. Och jag köper resonemanget så långt. Men sen 
kommer nästa problematik och det är att om man har ett sjukhus som S:t Göran 
som är en ganska stor spelare i volymer men bara finns aktiv inom en viss del av 
hela DRG panoramat, då spelar det plötsligt roll. Det som hände då det var att
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genomsnittskostnaden i Stockholm för ortopedi, allmän kirurgmedicin, i den här 
prismodellen, steg i beräkningar som gjordes inför 2002. Det blev följaktligen 
relativt sett lägre kostnader för hjärtkirurgi och neurokirurgi och allt sånt eftersom 
det fortfarande var 1,0 i genomsnitt. Då syns ju det som att det har gått upp på S:t 
Göran medan det späds ut och är i stort sett plus minus noll på framförallt 
Karolinska och Huddinge. (...) Då lurar man sig och säger att det här är 
bekymmersamt, kostnadsutvecklingen på S:t Göran, men det är inte alls så. Sen går 
allt det där fram och tillbaka. Nu inför dom preliminära listorna i år så ser vi hur 
det delvis går tillbaka, så det är teknikaliteter som förleder tanken ibland om man 
inte sätter sig in i exakt hur det funkar. 

(Tommy) Jag kände att jag var tvungen att hiva iväg den frågan, jag var lite fundersam själv 
där?

Och då inbillar man sig att det har blivit 4 procent dyrare på S:t Göran, men det 
har det inte alls det för ortopedin på Karolinska har också blivit 4 procent dyrare. 

Aktivitet: Intervju 
Tid: 2002-11-14 
Huvudaktörer: Projektledare S:t Göran Sjukhus AB och Tommy Jensen 

Jag (...) jobbar i staben här uppe på S:t Görans sjukhus [med] 
verksamhetsutveckling, expansionsfrågor (...).

(Tommy) Beskriv dialogen du har haft med landstinget när det gäller den här typen av frågor? 
(...)

Det man mest reagerar på, och det tycker jag man har gjort i alla upphandlingar, 
det är att priset får en oproportionell stor betydelse i relation till andra frågor som 
borde vara minst lika viktiga. Som förmåga att genomföra uppdraget och tidigare 
kvalifikationer. Och det kan man ju säga att dom här geriatrikupphandlingarna är 
ett bra exempel på. För där har dom i upphandlingsunderlaget fastslagit principerna 
för hur man poängsätts. Då får man alltså 10-20 procent av den totala 
poängsumman, för kapacitet, ekonomiskt stabilitet, förmåga att genomföra 
uppdraget, geriatrisk vision, you name it. Sedan får man 70-80 procent av den totala 
poängsumman för bästa pris. (...) Av max 20 poäng kanske man får 18 poäng för 
bästa pris och den som har näst bästa pris får X procent av dom här 18 poängen. 
(...) Summan av kardemumman blir att man med en matematisk formel kan räkna 
ut ganska lätt att lägger man ett bud som är förhållandevis lågt spelar det ingen roll 
vad man har för poäng på dom andra två. (...) 

(Tommy) För låga bud, vadå på, kostnad per patient eller? 
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Ja, oavsett, (...) ibland är det pris per DRG poäng man vill ha och ibland är det 
kostnad per vårddygn och ibland är det kostnad per vårdtillfälle. Men oavsett det 
vet vi nu att det finns någon sorts minimistandard, man kan räkna fram att det är 
inte ett tillräckligt seriöst bud, för man kan inte klara uppdraget på den nivån. Ändå 
är det så att dom är bundna i upphandlingen att ge poäng enligt ett visst mönster 
(...). Och det är klart att dom kan säga (...), har man gett ett för lågt pris är det 
budgivarens problem att klara uppdraget. Men då har vi sett att man har godkänt 
även budgivare som inte har den ekonomiska stabiliteten att dom i någon längre tid 
skulle klara uppdraget, om det gick med för stora underskott (...). Och det har stört 
alla budgivare i alla tider, särskild typ S:t Göran, som är en, det vågar vi säga även 
om jag är part i målet, väldigt seriös budgivare. Vi gör inga dåliga uppdrag (...). Så 
det [borde] kunna vägas på något sätt eftersom man har en sån oerhört sofistikerat 
metod att väga pris, med procent och det kan vara tiogradiga skillnader mellan 
budgivarna. Men förmågan att klara uppdraget, det är bara ja eller nej (...). Den 
andra delen (...) det är att anbud och kontraktsförslag är skrivna på ett sådant sätt 
att man får en uppfattning om att det inte är ett avtal mellan två parter, utan det är 
landstinget som i nåder tillåter den andra parten att bedriva och utföra vård åt dom. 
Varje mening, varje sats är skriven så att om det visar sig att [utföraren] inte 
uppfyller kraven så kan avtalet gå tillbaka. Det står aldrig, att om det visar sig att 
om endera parten inte uppfyller kraven. För den som har skrivit det här så verkar 
det vara en utopi eller en orimlighet att landstinget i något avseende skulle kunna 
fallera på något sätt. Och det tycker jag inte är rätt. Det är inte praktiken. Och 
framför allt är det en anständighet i juridiska avtal, att om det är ett avtal mellan två 
parter så är man när man går in i den relationen i princip jämbördiga parter. (...) 

(Tommy) Vad händer när du påtalar det här då? 

Ja då kommer vi in på den andra delen och det är att i själva 
upphandlingsögonblicket (...), för att man överhuvudtaget ska beaktas när man 
lämnar bud, ska man i förväg godkänna förlagen till avtalstext. Det betyder att det 
finns en massa att-satser som man ska med ja besvara för att gå vidare och 
bedömas. Och en av dom är att man godkänner upphandlingsunderlaget och 
förslag till avtalstext.  

(Tommy) Så om du säger nej så kommer du inte ens med? 

Om man går in och säger så här, vi lämnar det här budet men vi kan inte 
godkänna dom och dom punkterna eller paragraferna i avtalstexten, så är det [så] 
per definition. Sedan kan deras goda vilja säga ja, men du får rätta dig efter det här i 
alla fall (...). Så man har inte under själva upphandlingsögonblicket egentligen någon 
möjlighet att diskutera avtalstexten. Det beror alltså på att lagen om offentlig 
upphandling säger att det måste vara lika för alla och om man då ändrar i 
avtalstexten…
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(Tommy) Så måste man ändra alla? 

Ja. Då kan ju andra anbudsgivare säga att om det hade stått på det här sättet hade 
jag lagt ett lägre pris. Då kan det bli böter och straff och det betyder alltså att när 
man har skickat ut anbudsunderlagen (...) då kan man antingen innan (...) skicka ut 
rättelser och ändringar. Men oftast är det inte läge på den tiden, man har en månad 
på sig att sätta ihop ett 40-50-60-sidigt dokument som dessutom ska i detalj vara 
beräknat. Att [då] hålla på att diskutera ordvändningar? Det är också rent praktiskt 
ofta så att den här exakta avtalstexten, i alla paragrafer, den sitter man inte och 
vrider och vänder på förrän man är den som har blivit utvald. Det är då i 
kontraktsögonblicket man sitter och tittar på vad det här betyder. Dom där två 
sakerna hör ihop alltså. (...) Ja en annan sak som är intressant, det är (...) egen regi 
kontra andra anbudsgivare. Det är ju så att i vissa upphandlingar får den egna 
verksamheten vara med att lägga bud på verksamheten (...). Och här har vi en 
annan konstig situation. (...) Under anbudstiden så står det då i kontraktet, att man 
har beretts möjlighet att besöka verksamheten och sätta sig in i dom problem som 
finns. (...) Och man frågar, vad finns det för behov att förnya utrustning, (...) vad 
har ni för kvalitetsplaner för framtiden. Alltså då hamnar ju verksamheten i en 
väldig konstig situation, för att de är ju uppenbart ovilliga att lämna detaljerade 
uppgifter om sig själv, dom själva är ju konkurrent. Alltså det blir en väldigt konstig 
situation.

(Tommy) Men [finns] uppgifterna inte någon annanstans? 

Nej, det är omöjligt att få tag i. Om inte verksamhetsföreträdarna lämnar ut dom 
och där har vi en paradoxal situation tycker jag. Den andra paradoxala situationen 
är, som i Danderyds fall, att man tittar på anbuden och den egna verksamheten har 
inte lämnat något pris, lämnat något bud. Sedan säger man att det finns fyra 
kvalificerade anbudsgivare, alla har betraktats som seriösa och väl kapabla att klara 
uppgiften, men det är för höga bud, det är för dyrt. Då ställer man sig frågan, för 
dyrt i relation till vad? Är det för dyrt i förhoppningarna eller är det för dyrt i 
relation till egen regi.  

(Tommy) Man hänvisar till budget då? 

Ja, då är det för dyrt till budget i egen regi. Ett anbud är ju väldigt detaljerad med 
kravspecifikationer. Man skall uppfylla dom och dom kraven, man skall förbättra 
folkhälsan för dom äldre, man skall inom så många timmar ta emot patienterna. 
Och visar det sig att man inte klarar det här så kan man drabbas utav straffavgifter 
och liknande. Och då uppstår den första intressanta frågan och det är, dom som 
betraktas [ha] givit ett lägre bud, eller att det är billigare i [egen]regin, dom har inte 
skrivit under på att dom klarar dom här skallkraven11 (...). Det tyder på att det är
                                          

11 Här specificeras kravspecifikationerna i kontraktet till upphandlingen av geriatriken vid Danderyd. Närmare 
bestämt Skallkrav, vilket är en sorts minimistandard. 
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tankefel, när man i anbudsögonblicket värderar den egna verksamhetens kostnader 
i relation till anbudsgivarnas begärda priser. Då utgår man från att det råder samma 
förutsättningar, men det är det inte alls säkert att det gör. (...) Det andra som jag 
tycker är intressant är, är det budget eller är det empiriskt utslag när året är slut som 
är det intressanta. Om man då, som man gjorde i Danderyds fall, jämför mot en 
lagd budget och så visar det sig att verksamheten inte håller den budgeten, utan 
dom ligger med ett underskott på fem eller tio miljoner. Det vill säga att dom kan 
inte klara uppdraget inom budgetramarna. Dom överskrider budgeten. Ja då svarar 
man från beställarsidan, att det är inte deras problem. Dom har en 
överenskommelse mellan beställarorganisationen och producentorganisationen och 
dom har ett avtal att det här är uppdraget och för det uppdraget får ni så här 
mycket. Och om det sedan blir ett underskott i budgeten då drabbar det 
produktionsenheten och inte beställarenheten. Och där har vi nästa tanke, som om 
det vore olika juridiska enheter och olika pengapungar. (...) Även om man försöker 
skilja beställarorganisationer och producentorganisationer åt, för att få en mer 
renodlad businessrelation, är det ju ändå en fråga om var ligger risken. Jag tycker att 
det är väldigt ensidigt att man ser på ett avtal så här att landstinget tar all risk, det är 
en stor risk för man går in och lägger över det här på en annan vårdgivare, hur ska 
man veta att den vårdgivaren klarar det och liknande. Men det verkar inte på något 
sätt att man ser det som att vårdgivaren, alltså entreprenören, tar en risk.  

(Tommy) Två saker medan jag kommer ihåg det, ursäkta att jag avbryter. Det första är, 
kollar man inte historiskt hur enheterna håller budget? 

Ja. Men i Danderyds fall hade dom ju inte hållit budget, något år, på fem år. (...) 
Just i det fallet när vi påtalade då att det är orealistiskt att ställa oss gentemot den 
verksamhet som i fem år aldrig hållit budget, var svaret, i april, att enligt dom 
uppgifter som vi har fått så ligger man i fas med budget för innevarande år. 

(Tommy) Och det är en del kvar på året? 

Ja det kan man väl lugnt säga, särskilt som vi idag vet då att dom ligger fem 
miljoner under. Så att inte ens i år klarar dom att hålla budget. Så det betyder att för 
sjätte året i rad så överskrider man sin budget. Och det är ju utomordentligt 
intressant jämfört med våra bud vad slutsumman blir.

(Tommy) Där borde ni kunna göra något slags inlämning av protest? 

Ja det kan man göra om man är road av det. Om landstinget är den överlägset 
största kunden, den kund som man är i stort sätt beroende av, hur mycket håller 
man på att bråka med landstinget då? Alltså vad får man för status i andra 
upphandlingar (...), men det är självklart att man inte bara rycker på axlarna, utan att 
som i Danderyds fall får vi se nu. Det är fortfarande ett par månader kvar, vi vet
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bara att dom inte, i dagsläget, ligger i fas med budget. (...) Om vi tittar på dom stora 
kostnaderna att bedriva vård vet vi ju att ungefär 85 procent i alla beräkningar är 
personalkostnader. Det betyder att det är den faktor som man alltid börjar med när 
man räknar på anbud, vad har vi för bemanningar (...). Då ska man komma ihåg att 
när man går in i sådana här avtal är man förpliktigad att ta över den personal som 
verksamheten har idag och bibehålla dom i ett år innan man får säga upp dom (...). 
Man kan inte överhuvudtaget göra några personalmässiga rationaliseringar, inte 
några säkra sådana första året. Man vet vid anbudsögonblicket inte hur många 
procent av personalen som går med över till en själv och hur många som vill stanna 
kvar. Man vet alltså inte hur mycket rekryteringskostnader man får. Vad man 
däremot vet är att om man ska rekrytera ny personal så är det kostnadsdrivande, 
därför att det finns inte något sätt att få ny personal om man inte samtidigt ger dom 
högre lön än vad dom har idag (...). Så att det är en (...) viss fördröjning i 
[rationaliseringarna, dels] därför att man är bunden av den personal som finns och 
dels för den nyrekrytering som måste göras, då hamnar man på högre löneläge. 
Sedan har vi en ytterligare faktor som är intressant och det är hyreskostnaderna. 
När det var så som i Danderyds fall att man förband sig att ta alla lokaler som stod 
till buds. Då när vi gick runt och tittade och gjorde vår inventering, så såg vi då att 
det var ganska mycket ytor (...) som man liksom kunde ta bort. Och då var man ju 
bunden i avtalet, att det fick man inte göra, vilket ju också var fascinerande.  

(Tommy) Så att Danderydsgeriatriken, den är för sig själv nu i förvaltningsform (...)? 

Den är för sig själv, i förvaltningsform. (...) Så vad jag har berört är, (...) dom 
tycker att man lämnar för dyra bud, men dom omöjliggör för en att pressa 
kostnaderna genom att man är fast i dom lokaler som finns. Man förband sig att 
överta dom kontrakt som finns. Så att serviceavtal och liknande, som geriatriken 
hade med Danderyds sjukhus AB, dom12 var ju tvungna att gå in på dom 
avtalsvillkor som redan fanns. Man hänvisade till en osäker personalsituation, man 
vet inte vilka som följer med, vilka som inte följer med, man vet inte hur många nya 
man måste rekrytera och man vet inte riktigt löneutvecklingen framåt i tiden 
generellt i vården. Man vet bara att det är generellt en ny situation och man får inte 
kompensation för genomsnittliga branschkostnadsökningar och man förbinder sig 
att sköta uppdraget i 5-6 år. Sedan blir man förvånad över att första årets bud (...) är 
högre än verksamheten i egen regi. (...)

(Tommy) Och så ska jag bara [rekapitulera] och så har du sagt att det är ganska dyrt att 
sköta dom här upphandlingsprocesserna?13

Ja precis. Det är ju inte gratis, att sätta ett antal kvalificerade ekonomer och andra 
medicinska experter att ta fram sådana här uppgifter. Alltså det är förhållandevis

                                          
12 Eventuella köpare. 
13 Under intervjun tog batteriet i bandspelaren slut, utan att jag märkte det. Därför rekapitulerades en del av det 

samtal där bandspelaren stått stilla.  
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lätt att smälta att någon annan seriös vårdgivare hade räknat bättre och lagt ett lägre 
bud och fått det. Men när alla förkastas, då tycker jag att det är en viss, ja vad ska 
jag kalla det för, nonchalans mot anbudsgivarna. 

(Tommy) Och sedan har du sagt någonting om matematiska tankevurpor. Kommer du ihåg 
vad det var?14

Ja, (...) om det är ett fem eller sex års bud, men inte full kompensation för 
löneökningar, inte full kompensation för inflation och liknande, så måste man vara 
på det klara med att första årets bud är överkompenserat jämfört med sista. Det 
ligger i själva formen och därför kan man inte jämföra första årets bud med den 
befintliga verksamheten. Utan man måste lägga någon sorts femårsperspektiv och 
räkna med en rimlig kostnadsökning och inflationsökning i den egna verksamheten. 
Ta ett genomsnitt och jämföra budet efter två eller tre år. (...) Sedan, en annan kul 
grej det är att landstinget förnekar att man använder sig av hyrbolag. I sina budgetar 
lägger dom inte in kostnader för att hyra personal. Dom får ju inte göra det. (...) 
Där har vi ett av bekymren, att dom jämför oss med budget och i budget har dom 
vissa punkter som är orealistiska. (...) Man lägger ju inte in förmodade 
personalkostnadsökningar, i den offentliga budgeten, därför då har man redan från 
början sagt hur mycket man är beredd att höja lönen. (...) 

(Tommy) Det slår direkt mot upphandlingstillfället? 

Ja det är klart att det gör. (...) Vad det kostar att driva geriatrik det är liksom 
ingen okänd faktor. Det är bara att titta på en avdelning och så lägger man en 
bemanningsbudget och räknar på en riskbudget och så räknar man på hur många 
omsättningar man har. Så vet man att varje vårdtillfälle har ju så många procent av 
kostnaden och har man gjort det ett antal år, det varierar ju extremt lite om man 
slår ut det på stora volymer, så är det väldigt säkra siffror. Det har visat sig rent 
praktiskt att dom faktorer som man inte klarar av att riktigt ha koll på, det är 
framför allt läkemedel och personal. I Danderydsupphandlingen var det ju så att två 
av dom bästa buden gavs av S:t Görans sjukhus respektive Danderyds sjukhus. Det 
skilde nästan egentligen bara några kronor mellan dom två. (...) Det betyder alltså 
att vem som än fick uppdraget hade man kunna räkna med att antingen klarar dom 
uppdraget bra och då kostar det ungefär lika mycket för landstinget, man betalade 
vad det ska kosta, eller också visar det sig att bägge budgivarna hade räknat fel. Det 
visar sig att det går inte klara uppdraget på den här nivån. Om man då ger budet till 
S:t Göran så står Capio den risken. Om man ger budet till Danderyd måste 
landstinget ta den risken. Och hur värderar man det? 

(Tommy) Då är det beställarsidan mot utförarsidan? 

                                          
14 Rekapitulering igen. 
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Ja, men det är fortfarande samma pengapung, det är ju landstingets egen 
pengpung. Till skillnad mot Capio där är det ju Capios pengapung. Då menar jag att 
hur mycket sådana saker beaktar man när man poängsätter dom olika 
anbudsgivarna. Jag är tillbaka till det som jag sade, extremt sofistikerat skiljer man 
dom åt utifrån ekonomiskt, vad dom har gett för bud, men man sätter en 
klumpsumma och säger alla är kvalificerade. Punkt slut, alla får två poäng, utan att 
ha någon sofistikerad bedömning. Alltså vem lägger man över risken på om 
uppdraget inte klaras. Det är en sak och är dom verkligen jämbördiga i förmåga att 
klara uppdraget. Nackageriatriken som har en årsomslutning på skitsummor. Om 
dom hamnar i ekonomiskt trångmål, ja då går dom i konkurs. Capio går inte i 
konkurs, Capio tar den här ekonomiska risken. Varför lägger man inte in sådana 
värderingar och gör sådana graderingar. Ja det kanske man gör, för skulle man göra 
det så kanske man utkonkurrerar alla enskilda småföretagare, för dom har inte en 
chans. Men alltså om man ändå lägger så stor vikt vid den här ekonomiska sidan, då 
bör man ju väga in alla ekonomiska risker, tycker jag. 

Aktivitet: Intervju 
Tid: 2002-11-15 
Huvudaktörer: Ekonomichef S:t Göran Sjukhus AB och Tommy Jensen 

(Tommy) En annan sak som jag har snappat upp här, det är ju i det här DRG systemet så 
lägger inte S:t Göran in sina DRG poäng, självkostnadskalkylen (...)? 

Vi hade ett val att göra det där. Vi fick lämna om vi ville. (...) Då var det så här 
att vi var med halva benet föregående år och skickade in vårt material. (...) I år har 
vi inte lämnat några självkostnader för föregående år. För år 2000 var vi med. 
Effekten av det var att vi, inom dom DRG: n som vi är med, sänkte vikterna rejält 
för oss själva och våra kompisar ute på stan, eftersom vi var så mycket billigare. 
Och mätt i pengar, om vi låtit våra siffror stanna kvar i det systemet, då hade vi 
förlorat 17 miljoner på ett bräde. Och vi hade också en dialog under hela resans 
gång då med LK Vårdersättningar15 som är dom här supernissarna som trimmar 
ihop dom här vikttabellerna. Och vad dom egentligen sa till oss, för sjutton dra er 
ut, ni sänker er själva (...). 

(Tommy) Bara ni bestämmer er, ni får inte hatta in och ut ur systemet?  

Precis det resonerade vi om. Ska vi vara med ska vi vara med för alltid. Ska vi 
inte vara med då är vi borta för alltid. Så nu är vi borta för alltid. (...)

(Tommy) DRG glidningar och rabatter har det varit ganska mycket hallå om? 

                                          
15 Landstingskontoret Vårdersättningar 
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Ja det är ju mot beställarna, där har jag varit med. (...) Det första reella 
rabattanspråket vi fick, det hörde till året 2000. Men vi fick det aktuellt först 2001, 
det var på 1,9 miljoner. Sedan under 2001 så fladdrade det siffror på allt ifrån 16 
miljoner upp till 25 miljoner, beroende på när man gick och läste av det här i 
systemet. Och under innevarande år så har vi inte haft några såna diskussioner. 

(Tommy) Det kommer kanske nästa år? 

Vi får väl se hur vi lyckas trixa till det här nu. Vi har inte inlett förhandlingarna 
om nästa års volymer. Men alltså det här med rabatter och glidningar hit och dit är 
oerhört [komplext] att hantera när det är ett akutsjukhus. Vi får komma ihåg att 
ungefär drygt 75 procent av våran volym kommer från den akuta delen. Och dom 
patienterna som kommer in genom dörren ser ut som dom gör, det kan inte vi 
påverka.

(Tommy) Men givet nu att ni haft förlikningsfred i 2,5 vecka, så närmar sig nästa år här. 
Vad har man för ambitioner nu att komma till rätta med det här, det här måste ju ta en hel 
massa energi från båda hållen? 

Fruktansvärt. Vad jag och vår VD kämpar för nu, det är att vi ska försöka göra 
vårt avtal mera hanterligt sett för båda parter. Så vi slipper fastna i det tjafset och 
vårat mål (...) är ju att vi ska komma bort från dom här boxarna, du vet dom här 
fem boxarna man ska hålla sig inom. 

(Tommy) Olika patientgrupper? 

Ja just det, olika typer av vård. Öppen och sluten vård och allt det här. Vi ska 
liksom komma bort från det och vi ska enas om ett produktionsbeting, så här 
många poäng får ni producera på S:t Göran. Sedan vill vi också komma bort från 
den här 3-månaders regeln, som du kanske också är bekant med vad det är för 
någonting.

(Tommy) Nej? 

Jo det är någonting som har förekommit på alla sjukhus, nu har väl dom flesta 
förhandlat bort det, men alltså vi ska i princip inte få fakturera ett vårdtillfälle som 
är äldre än 90 dagar till beställaren.

(Tommy) För att snabba upp era rutiner då eller? 

Det är ju beställaren som vill det då. Och det här har varit ett gissel också att få 
ordning på. Så att det vill vi också förhandla bort, åtminstone under löpande 
verksamhetsår. Sedan har vi väl mer eller mindre accepterat att man måste leva med 
det i samband med årsskiftet, så att båda parter kan stänga sina böcker. (...)
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Problemet, som jag ser det, är att det har varit så oerhört svårt att hitta en person 
på andra sidan, som har ett mandat att ta ett beslut. För att vi har fört väldigt 
många förhandlingar med olika parter och det ändar alltid upp i samma sak. Vi 
förstår precis men vi har inga mandat, ingen vill ta ett beslut. (...) 

(Tommy) Så det är slipprigt att veta vem man ska prata med? 

Ja det har varit det största bekymret. 

(Tommy) Men egentligen borde det bara vara några från Stockholms sjukvårdsområde. 

Det är ju en part som är utsedd att vara vår speaking-partner och det är NSSO16,
men dom har inte haft några mandat att ta några beslut. Och dom har haft sin 
budget.

(Tommy) HSN-staben då (...)? 

Det är ingen som vill ta beslut där heller, skyller på politikerna. [Det] där har tagit 
många timmar av vår tid ska jag säga dig. 

Aktivitet: Intervju 
Tid: 2002-11-15 
Huvudaktörer: Avdelningschef programområde hälso- och sjukvård i Norra 

Stockholms Sjukvårdsområde, forskare Tommy Jensen 

(Tommy) Du kan ju gå in och beskriva tvisten med S:t Göran som löstes nu. Vad var det 
om? Du som utomstående, eller du kanske är inomstående i det här?

Både och, [alla] delar är vi inte alltid med i. Det beror lite grann på vad man vill 
ha från politiskt håll. När sjukhuset såldes så förhandlade man både köpeskilling 
och vård samtidigt. Den erfarenheten har väl alla dragit som var med, att det gör 
man aldrig om igen. För det blev inte bra. (...) I samband med försäljningen, så 
gjorde Bure en sådan här intjänande kalkyl. Vilken intjänandeförmåga skulle man ha 
kommande år? Och då är systemet i Stockholm sådan att man årsvis reviderar den 
så kallade DRG viktlistan. Vilket innebär att det blir fluktuationer, lite upp och lite 
ner, och det slår lite olika på olika sjukhus, beroende på vad man driver för 
sjukvård. Det Capio hävdar det är att dom hade inte kännedom om den nya 
viktlistan. Utan när den kom så visade det sig att de tappade intjänandeförmågan 
(...). Där är det väl så att alla som har lite kännedom om det här är rätt så säkra på 
att det hade dom naturligtvis. Men det finns ju inget skriftligt bevis på att dom hade 
det. Och då hävdar dom alltså en garantibrist i förhållande till köparen. Vi hade 
inkorrekt information. Och det står alltså i överlåtelseavtalet, det att säljaren

                                          
16 Norra Stockholms Sjukvårdsområde. 
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garanterar att all väsentlig information finns vid försäljningstillfället. Och 
landstinget bestred det och sade att vi anser att ni har haft den här informationen. 
Men man kunde inte bevisa det och så gick det då till tvisteförhandling. Som 
påbörjades här före sommaren någon gång. Sedan under hösten nu började man väl 
komma underfund med, dels så tror jag man ville ha affärerna ur världen före valet, 
tror jag. Dels att landstinget nog hade rätt svårt att komma ur den här affären utan 
att få betala. Och då krävde Capio inte ett år gånger de här pengarna, utan åtta år. 
Alltså hela avtalsperioden och då handlar det [om] någonstans kring 90 miljoner 
(...). Och inför den risken så bestämde man sig för att försöka att komma till någon 
typ av förlikningslösning. Vi hade samtidigt då inga pågående juridiska tvister, men 
vi var oeniga kring frågan om rabatter, kring frågan om viktglidning, kring frågan 
om vårdprofil. När vi tolkar avtalet, enligt vårt sätt att se på det, var S:t Göran 
skyldig oss nästan lika många miljoner som [de krävde av oss]. (...) Det är nämligen 
så att varje år ska man komma överens om en vårdprofil, det vill säga hur mycket 
akut öppenvård ska man bedriva, hur mycket akut slutenvård, hur mycket planerad 
öppen och sluten, och hur mycket dagkirurgi. För det är ju lite grann av 
beställarstyrningen, att vi vill inte att man hoppar hur mycket som helst i dom här. 
Det är ett rätt stelbent sätt att se på det men vi går med på att man reviderar. Men 
då skall man snacka om det under året och komma överens. S:t Göran vägrade 
komma sätta sig vid bordet och diskutera det, för dom tolkar inte dom paragraferna 
på det sättet. Utan dom menar att, vi har full frihet att göra som vi vill, i alla fall. Så 
därför blev den här [viktningen] bara snedare och snedare, i förhållande till hur 
dom i verkligheten producerade sin vård. Och då får vi (...) massa rabatter, som vi 
egentligen skulle ha, som dom naturligtvis inte betalade. Landstinget var inte berett 
att gå så långt att vi höll inne pengar, från faktureringen och det där rullade på och 
växte också, det var krav och motkrav. Så satte man sig ner, jag var inte med vid 
dom förhandlingarna, men vår [beställardirektör HSN Staben] var med, och [VD 
på Landstingskontoret] och så var väl [landstingsdirektören] med några vändor där. 
Så kom man överens (...), alla oenigheter och tvister billäggs med att S:t Göran får 
25 miljoner (...) och alla krav, rabatter, och allting stryks. Man skulle komma till ett 
nolläge. Så att S:t Göran fick 25 miljoner mer och därmed anses hela den här 
affären vara ur världen. Det är nuläget. Men för vår del har det inte löst problemet. 
För vi har ju samma gamla avtal kvar, som dom tolkar på sitt sätt och vi på vårt 
sätt. Så får vi inte till stånd en kraftig revidering av det avtalet, inför 2003, så sitter 
vi i precis samma sitts nästa år. (...)

(Tommy) Men på S:t Göran tycker dom att avtalen inte är skrivet på ett sådant sätt att man 
inte är en jämbördig köpare och säljare. Det är formulerat, att Capio åtar sig, om Capio 
misslyckas. Det står inte, om parterna (...), det har dom vänt sig emot?  

Det är möjligtvis så att avtalen i delar är rätt ensidiga. Men å andra sidan har ju 
inte Capio accepterat det som står i avtalet. De bara struntar i det och säger att, vi 
ser inte det här på det sättet (...). Så har man skitigt i det då. Och därför har vi ju 
hela tiden då istället för att diskutera det vi gärna pratar med dom om,
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vårdutveckling och frågor för framtiden, suttit i dom här knäckfrågorna. Med deras 
advokater från Göteborg och våra inlånade advokater, alltså en ganska trist process. 
(...)

(Tommy) När började träteriet?

Vi hade ju rabattfordringar på S:t Göran från 2000 (...). Det växte på sig år från 
år. Och vi försökte gång på gång få sjukhusets ledning att sätta sig ned och 
diskutera det här med vårdprofilen. För vi sade, vi har inte en dags intresse av att få 
hem en massa rabatter från er. Vi vill ha en vårdprofil som stämmer med hur ni 
producerar. Men det var man inte villig att göra därför att då var dom rädda för att 
skapa någon praxis. Att dom accepterar vårdprofilstänkandet. Och det gör dom 
alltså inte.  

(Tommy) Men när började tvisten? 

Den reella tvisten, alltså den här frågan kring garantibristen, har nog varit uppe 
säkert 1 och ½ år, kanske 2 år.  

(Tommy) 2001 då? 

Ja. Om du vill ha exakt får du nog fråga [VD] på landstingskontoret för att han 
sa, norra Stockholm lägger sig inte i försäljningsprocessen. Det sköter vi här nere. 
Sedan blev vi så småningom inblandade ändå. Därför att man mixade frågorna. (...) 
Jag har suttit med deras jurister och diskuterat både den här garantibristen och 
rabatter och allting utan att komma någon vart, det satt ju vi med i våras, flera 
gånger. Vi kunde inte komma ett tuppfjät närmare en uppgörelse. På ett sätt är det 
väl skönt att det där är klart. Men som sagt, nu skall vi förhandla med dom då. (...) 
Och så sent som igår skickade jag över vår uppfattning om 2003 års pris. Och det 
kan jag väl förutse, att det kommer inte dom att godta. Det börjar nu, igen. Jag vet 
inte hur mycket detaljer vi skall gå in i, men det är ju såhär, S:t Göran vägrar delta i 
dom så kallade självkostnadsberäkningarna. Det står att i deras avtal att bolaget kan 
välja att stå utanför. 

(Tommy) Självkostnadsberäkningarna, det är det som ger upphov till DRG vikterna? 

Ja precis. Det är ju egentligen en grundförutsättning för att det här systemet skall 
kunna leva kvar, med alla sina fördelar och brister, det är att man går in i det här 
gemensamt. Där skulle man möjligtvis kunna avläsa en viss konkurrens därför att 
S:t Göran pressar ju ned vikterna med sitt sätt att producera. Genom att dom 
producerar lite effektivare, vad vi förstår. Men i och med att de inte deltar får vi ju 
inte den effekten med oss. Ta förra året, alltså 2001 års självkostnadsberäkning, då 
var dom inte med. Det fick då den effekten på 2002 års priser att vikten blev högre 
än den skulle ha blivit annars. På ortopedi, kirurgi och internmedicin. Det vet vi
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med 100 procent säkerhet därför att man lämnade in sin självkostnad och fick reda 
på vilken effekt den skulle ha. (...) Dom tjänade rätt mycket vikt på att inte vara 
med själva. De behöver arbeta mindre för att få samma poäng som året innan. 
Genom att stå utanför.

(Tommy) Då kan deras kostnader stiga? 

Ja.

(Tommy) De kan följa Huddinge och Danderyd. Deras version är ju att i det här viktsystemet 
så drar man in alla sorters typer av verksamhet. Och så får man fram vikter utifrån det på 
ortopedi. Ortopedivikten beror, [på] andra vikter som inte S:t Göran har. Då resonerar dom att 
det blir en sned kalkyl, för de har bara en viss del?

Det finns ingen som tror att det här systemet är fulländat. Men man kan ändå se 
att det någonstans avspeglar en tendens och en sanning genom att vi vet att S:t 
Göran producerar med mindre insatser än andra. När dom är med då sjunker också 
vikterna på dom områden där dom finns med. (...) DRG systemet är absolut inte 
fulländat. Det är aldrig avsett att sätta pris med, det är ett jämförande system17 inom 
sjukvården. (...) Det var tänkt som ett provisorium under 1 till 2 år när det infördes. 
Men det är ett litet tag sedan18. Man har inte hittat något bättre. Det står också i 
avtalet med S:t Göran, en parantes; om sjukhuset inte deltar i 
självkostnadsberäkningarna skall korrigeringar göras med hänsyn till detta. Ungefär 
så löst står det. Då har vi ju gjort vår tolkning av det. Förra året justerade vi alltså 
ned deras pris med den effekt som vi kunde se av det. Det var ju populärt förstås.

(Tommy) Vad sade dom då? 

Dom godtog inte priset överhuvudtaget, förrän i samband med 
förlikningsuppgörelsen. Då sade man okej för 2002, vi köper det. Men nu använder 
vi ju samma teknik igen för år 2003 och det är klart att det kommer dom 
naturligtvis inte att gå med på.  

(Tommy) De kanske lämnar in den här gången? 

Nej. Det gör dom inte. Och där har ju LKV19 tydligt deklarerat, för att få någon 
typ av stabilitet i systemet och i körningarna vill dom inte ha något sjukhus som går 
ut och in. (...) Därför ser jag fram emot en rätt besvärlig omgång nu igen. Där

                                          
17 Kostnadsjämförelse 
18 DRG infördes i Stockholms läns landsting i början av 90-talet. För en närmare genomgång av DRG 

prissättning i Stockholms läns landsting se Engel (2002). Han beskrivs av de intervjuade aktörerna på beställarsidan 
som en av de få som verkligen begriper sig på DRG-systemet.  

19 Landstingskontoret Vårdersättningar. 
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tycker vi ändå att vi har klart stöd i avtalet. Sedan har vi ju svårt att hävda att det är 
absolut det där beloppet som skall dras av igen. Vi får se. 

(Tommy) Då dyker det upp det här med rabatter igen (...)? 

Ja. Vi måste alltså förhandla bort det här på något sätt. Så att vi får en skrivning 
där vi helt enkelt har tolkningsanvisningar. Det här är vi överens om, att när det här 
och det här händer då skall det lösas på det här sättet. Och det är någonting vi har 
lärt oss med Capio, för den skarpa relationen har vi inte haft med någon. Vi har ju 
många privata på stan. Men ingen som uppträder som Capio, de uppträder som ett 
amerikanskt bolag, med jurister hela tiden. Och det var landstinget inte beredd på 
och inte alls vana vid. Där har vi lärt oss något nytt.

(Tommy) Och det är ganska positivt.

På det sättet, ja. Och skall vi ha fler relationer av den arten så måste vi rusta oss 
på ett annat sätt. Och skriva andra avtal.  

(Tommy) Kan inte bägge parter vara intresserade av att riva upp alla avtal och skriva om 
dom. Det kan ju inte gagna någon.  

Vi är helt klart inställda på det och det tror jag dom är också. Men däremot har 
jag lite svårt att tro vi så där omedelbart ser samma saker framför oss när vi säger 
att vi vill skriva om avtalen. Men det är klart att de vill helst ha taklös produktion. 
Och landstinget är väl mer än någonsin intresserad av att få lite kostnadskontroll 
här och kanske begränsa sjukhusvården. För det är ju den som drar. Därför så har 
vi ett gemensamt intresse i botten, men det blir nog en lång process att försöka 
komma överens. Men jag tror naturligtvis att det går. Det är klart att det gör. Men 
jag ser nog framför mig att det tar lång tid. 
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Appendix 8. Efterskalv och rundgång 

Några aktörers tankar mot slutet och efter… 
Aktivitet: Intervju 
Tid: 2002-11-15 
Huvudaktörer: Avdelningschef programområde hälso- och sjukvård i Norra 

Stockholms Sjukvårdsområde och Tommy Jensen 

(Tommy) Jag kommer att ställa min vanliga fråga, vad har hänt sedan sist? Och sist det är 
våren 2001. 

När det gäller Den Stora Upphandlingen (...) den drevs ju på i förhållandevis 
högt tempo. Har gjort under hela den perioden fram till några veckor före valet, då 
började det falna. Inte för att folk började inse hur valutgången skulle bli, för det 
kunde ingen förutse. Men sådär i fall att, då visste man ju tydligt vad oppositionen 
tänkte. Dom hade tydligt deklarerat att vinner vi valet lägger vi ned hela projektet. 
(...) Jag satt själv i den så kallade skrivargruppen som har skrivit 
förfrågningsunderlaget, som aldrig blev helt färdigt då, men vi var väl dom enda 
egentligen som försökte hålla farten. Vi insåg att det kan gå hur som helst och blir 
det en fortsatt majoritet för borgerligheten så skulle tempot skruvas upp ännu mer, 
därför att vi låg efter.

(Tommy) Deadlinen var väl till jul1?

Ja och egentligen skulle vi ha haft förfrågningsunderlaget färdigt till oktober. Det 
visste vi ju om att det skulle vi aldrig klara av (...). Alla insåg att det var väldigt svårt, 
men jag tror ingen insåg riktigt hur svårt. Att vi skulle stöta på så mycket problem. 
Det handlar inte bara om att beskriva sjukvårdstjänsten på ett sätt som vi aldrig 
hade gjort förut, utan alla de här sidofrågorna, med juridiken (...), hur hanterar vi 
hyreskontrakten i framtiden. När det gäller S:t Göran, skulle vi genomfört 
upphandlingen och dom hade förlorat hade vi inte haft tillträde till lokalerna på 10 
år2. Sådana förhållanden blev plötsligt uppenbara, som ingen har tänkt på (...). Vi 
skulle göra ett förfrågningsunderlag som täckte hela upphandlingen, alltså alla 
sjukhus, och där (...) diskuterades om man skulle ha med producenterna på stan [x]. 
Det var egentligen inte helt klart när projektet avbröts, om dom skulle vara med 
eller inte. För dom upphandlades separat 1999 och har avtal fram till 2004-12-31. 
(...) Sedan det fanns ju ganska många sådana här vägvalsfrågor som var uppe. Det 
här var en av dom. Det fanns många andra som vi inte fick fram beslut, alltså 
politiska beslut. Hur ville man ha det? Utan det sköts lite framåt hela tiden och 
gjorde naturligtvis att delar i den här processen blev försenade.

                                          
1 2002 
2 S:t Göran har hyreskontrakt på lokalerna som löper under 10 år. 
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(Tommy) En bild jag fått är, att nu när det var valår så då drar sig politiken sig tillbaka lite 
grann från det här operativa arbetet och projektarbetet (...)? 

Ja det spelar säkert viss roll, samtidigt var egentligen tonläget från 
landstingsledningen, den politiska, att kör, fortsätt, vi kommer att genomföra det 
här. Å andra sidan spelar det här naturligtvis in på det sättet att man inte tog [tag i] 
frågor. Ta det här med hur många objekt skulle en anbudsgivare ta hem. Teoretiskt 
sätt så skulle en jättebank i Tyskland, Frankrike, plocka hem sjukhuset här och 
driva det. Jag menar det skulle aldrig inträffa, det är lite komplicerat, men teoretiskt 
sätt. Då ställde vi frågan, hur många objekt får man ta hem, är det ett eller är det 
två. För det har väldigt stark bäring på S:t Görans läge. För skulle man lägga 
gränsen vid ett objekt, då är det ju inte intressant för dom. Dom har ju redan ett 
objekt, då skulle dom bara vinna sitt eget, eller gud förbjudne, ett annat.  

(Tommy) De förlorar sitt eget men… 

Ja. Det hade inte varit så bra. Och dom frågorna var heller inte klara. Så att det 
fanns väldigt mycket som återstod. Sedan var väl inte heller beskrivningen av 
vårduppdraget i sin kärna inte färdigt, långt ifrån färdigt. Det är i alla fall enligt min 
uppfattning lite grann nyckeln till framgång i det här. Syftet var ju inte bara att se 
ifall man kunde få in en annan typ av ekonomi i det här, typ tänket på S:t Göran då, 
utan också kunna verkligen precisera, vad innehåller ett uppdrag där du bedriver 
sjukvård vid sjukhuset. Där får du säkert olika bilder men min bild är att där kom vi 
inte särskilt lång. Vi blev inte alls färdiga.  

(Tommy) Att definiera vad ett sjukhus skall innehålla, är det det du pratar om? 

Ja. Vad man skall göra. Vad ligger i vårduppdraget. Och det är i och för sig inte 
konstigt. Karolinska sjukhuset har 42 kliniker och en herrans massa 
sidoverksamhet. Att försöka beskriva hela det här uppdraget på något sätt som 
skulle ge oss en mycket bättre förmåga att styra som beställare. Det tar naturligtvis 
väldigt lång tid. (...) 

(Tommy) För en kritik är ju att ni suttit och förhandlat bara på ert eget sjukvårdsområde, så 
att man har 6 separata enheter, som har gjort separata avtal med varje sjukhus?  

Ja, fast det har ju inte varit så på de senaste tre åren (...). Så här ser jag på det, och 
det är min högst personliga bild. Skälet till att man nu genomför en så kraftfull 
centralisering, och där man då tänker sig lägga in all förhandling och avtalsarbete 
med sjukhusen i en egen kloss (...), det är ju att man säger att sjukvårdsområdena 
har ju inte klarat av att förhandla, att hålla nere kostnaderna på sjukhusen. Jag tror 
att ett minst lika viktigt skäl är att man bland annat på plan 4 här uppe [HSN 
staben] insåg att här händer någonting som vi måste försöka, om inte förhindra, så i
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alla all göra det bästa möjliga av. Då gick man före och sa, okej sjukvårdsområdena 
har misslyckats, vi skapar en central funktion, betydligt bättre samordning och 
styrka för att möta det här hotet. Och det kan man konstatera att det lyckas inte 
heller. För i så fall hade ju inte den här fjärde klossen kommit till som en egen 
organisation, nu då efter i år.

(Tommy) Den fjärde klossen är? 

Som det ser ut just nu är ju förslaget att vi skall ha ett söder, ett norr, och ett 
Stockholmsområde. Inte som sjukvårdsområden, men som har en administrativ 
servicefunktion (...). Och det fjärde är då sjukhusvården, för sig, det är en helt egen 
organisation. (...) Jag kan i parantes nämna en intressant grej. Vi var i Göteborg i 
två dagar och träffade deras beställare. Och när vi hade planerat den här resan så 
hade vi ju bollat upp ett antal frågor som vi ville diskutera med dom och stämma 
av, byta erfarenheter. Men vad vi inte visste då när vi gjorde det, det var ju den 
organisationen vi skall gå in i [är] den organisation som Västra Götaland har haft, 
och har fram tills årsskiftet. Sedan organiserar dom också om, men då går dom in i 
vår nuvarande organisation. Så vi hade egentligen haft rätt mycket att prata om. De 
har nämligen haft sjukhusvården i en egen kloss och tycker nu då att det är inte bra. 
(...) Dom gör som vi har det idag. Och vi gör som dom har det idag. Då undrar jag 
ibland, varför pratar man inte mer med varandra och funderar. Men så är det inte. 
(...)

(Tommy) Jag avbröt dig mitt i en tanke här, det var ett sidospår som jag helt plötsligt fick för 
mig var viktigt. 

Vi pratade ju om det här med att vi blev rundningsmärken ibland. (...) När vi satt 
första gången och förhandlade med Sankt Erik, (...) och då mitt under den här 
processen blev vi nedkallade till landstingshuset som sa att ni får vara beredda att 
lägga på åtminstone 8 miljoner till.

(Tommy) Men landstingshuset var ju faktiskt ägare till Sankt Erik?  

(...) Det här är så viktigt så att det här får ni vara beredda att göra. Och sådant 
känns ju inte alltid så himla bra. Vi hade nog rätt så bra pejl på vad som skulle bära 
sig där borta. Så vi gjorde aldrig det och det behövdes inte heller.  

(Tommy) Så ni gick emot Landstingshuset? 

Jag det gjorde vi. Vi förhandlade färdigt själva och kom överens till slut med 
Sankt Eriks ledning. Och det är klart att inte minst Capio har ju varit oerhört flitiga 
gäster hos [finanslandstingsrådet] när dom inte har varit nöjda. Så att en och annan 
gång har det kommit propåer hit (...), nu får ni ta och försöka att fixa till det här på 
något sätt. Nu har vi inte gjort det heller alltid, men det är lite så den här
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organisationen har fungerat. Man har inte haft någon större respekt, alltid, för 
förhandlingsdelegationen. Utan tyckte att det har funnits värden som har varit 
viktigare än så.  

(Tommy) (...) Finns det exempel där bolagen gör detta?

Ja det gick ut ett dekret när det gäller Huddinge (...), det var väl när dom var inne 
i sin bolagiseringsprocess, så fick man även där då från högsta politiska ledningen 
påbud. Nu får ni inte hålla på och krångla så här med Huddinge. Ni måste se till så 
att dom får en bärkraftig ekonomi. Så se till att ge dom vad dom behöver, för dom 
ska klara sitt avkastningskrav. Och det är ju också lite intressant. För att när man 
idag säger att sjukvårdsområdet där borta då, sydvästra, inte klarade av sin roll som 
förhandlare, att hålla nere kostnaderna, så har man samtidigt fått dom här klara och 
tydliga signalerna att det är viktigt att Huddinge klarar sig och kan leverera 
avkastning. Det kan vara bra för dig att vet när man pratar om det här. För att i 
såna lägen är det inte så lätt heller, vad gör man.

(Tommy) En fråga (...) är ju det här med att avkastningskrav och vinst är bara av 
akademisk karaktär, för det handlar om vart underskottet skall hamna. (...) Min fråga är lite 
fräck, den är egentligen så här, det var politiskt korrekt att Huddinge gick med vinst när man 
bolagiserade för det ger en bra signal om vad man håller på med i Stockholm?

När vi har lyft upp för oss viktiga frågor, där vi klart har gått emot att man har 
tecknat avtal med vissa. Därför att vi har sagt att vi har inte pengarna, det är en 
mycket dålig affär att skriva avtal med den här verksamheten. Så har vi ändå, av skäl 
som har varit helt andra då förstås, kanske ideologiska eller kanske något annat, fått 
beskedet att, nämen ni skall skriva avtal med dom här. Och så har man saltat på 
med kanske 15 miljoner till, bättrat på vårt eget underskott här. Så att respekten för 
ekonomin har varit oerhört liten. Och det är ett känt fenomen, i alla fall från 
Stockholmslandstinget, att en borgerlig majoritet bryr sig mycket mindre om 
budgetramen än vad en (s) majoritet gör. Man har två helt olika kulturer. Sedan har 
dom den här mandatperioden velat markera att vi skiter i den här 
utjämningspolitiken. Så är det ju. Men det där som du är inne på, det här med att 
man flyttar liksom underskott på det här sättet. Jag menar Lokum är ju ett lysande 
exempel. Som då har ett avkastningskrav på sig och som driver verksamheten så 
nära ett privat fastighetsbolag som möjligt och redovisar bra resultat och får hurra 
rop och stjärnor i kanten och allt möjligt. Samtidigt som det har inneburit att 
många av verksamheterna som vi beställer ifrån har fått kraftiga hyreshöjningar. Så 
kraftiga att dom egentligen inte haft råd att sitta kvar. Då kommer kraven tillbaks 
till beställaren, på att vi kan inte klara oss på den här prisnivån och så får vi då 
förhandla om och så ökar underskottet i den kanten. Om man inte har en väldigt 
genialisk idé med det här, nämligen att detta någonstans skall effektivisera 
verksamheten och pressa ned lokalytorna, så är det faktiskt bara en ren rundgång av 
under- och överskott. (...) 

436



(Tommy) Blev det svårare än vad ni tänkte, för jag tänkte det här med DSU:n, första 
datumet var ju 2002 om jag inte missminner mig. Och det sköts ju upp ganska snabbt till 2003, 
och sedan blev det 2006 eller någonting. Jag kommer inte ihåg årtalen, men det har skjutits upp.

Jo visst var det svårt. Ju längre in i det här arbetet vi kom desto mer problem dök 
upp. Alltså allt det här som man egentligen inte behöver fundera så mycket om när 
man har en normal avtalsrelation. Som man förhandlar om vart tredje år, eller 
kanske delar varje år då. (...) Men plötsligt blev alla frågor ställda på sin spets. Vad 
händer med hyresrelationer, vad händer med alla underleverantörsavtal, hur skall 
personalen hanteras. Alltså det är hur många frågor som helst. Där fick man då gå 
ut och [söka], vart finns svaret, vem kan svara på det här. Och detta tog tid, 
skrivtid, vi hade in (...) advokatbyråer. Alltså du behövde hur mycket hjälp som 
helst.

Aktivitet: Intervju 
Tid: 2002-11-15 
Huvudaktörer: Projektchef DSU och Tommy Jensen

Och så här då med facit i hand, på väg härifrån, så tycker jag faktiskt att vi 
lyckades, med just [lärandet]. Rent tekniskt då, hade man kunnat genomföra den 
här upphandlingen? Det är jag övertygad om. Sedan att det hade funnits andra 
frågeställningar och problem, typ fanns det tillräckligt med anbudsgivare för den 
här stora upphandlingen, det är en annan sak. (...) Det hände någonting där på 
vägen. Årsskiften 2000/2001 så kom en ny lag, stopplagen, och den förändrar ju 
väldigt mycket i arbetet. Stopplagen gör ju att dels måste det göras en hel del 
juridiska utredningar kring vad den innebar och hur den förhöll sig mot lagen om 
offentlig upphandling. Det var det ena, så det blev en fördröjning av bara denna, 
plus att då blir det politiska motstridigheter i den här frågan. Där tar politikerna 
själva beslut om att fördröja processen. Det gör ju dom mot bakgrund av helt andra 
faktorer än att tjänstemännen inte skulle klara av det. Hade dom sagt att nu bryr vi 
oss inte om allt det här utan ni får fixa det här, det skall vara klart innan årets slut, 
då hade jag gjort på ett helt annat sätt. Då hade jag tagit in jätte många konsulter 
och så hade vi gjort det. Men alltså det vart politiskt ett helt annat läge i och med 
att stopplagen kom (...). Sedan kan man väl säga att det där accelererade ju fram till 
valet, alltså i takt med att valet närmade sig. Sedan blev [DSU] en hjärtefråga för 
oppositionen. Och då var det ju inte läge att forcera igenom en upphandling. Det 
hade inte gått tror jag med stopplagen gällande och diskussion om att den skulle 
förlängas och med en opposition som lyfte detta som en utav de stora frågorna. Jag 
tror att det hade varit svårt att genomföra en upphandling.

(Tommy) (...) Har [bolagiseringsprocessen] någon paritet till DSU? 

Den frågan har ju hela tiden diskuterats parallellt med DSU men man har inte 
kopplat den så starkt till DSU, men det är ju klart att nu gör man det för att
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problemet kvarstår ju att om du har bolagiserade sjukhus så följer upphandling. Så 
att frågan är inte borta bara för att det blev ny majoritet, den är ju kvar. Och hur 
den nya majoriteten kommer att hantera denna fråga, det har jag ingen aning om.

(Tommy) Men det är ju glasklart, blir det upphandling så blir det avbolagisering? 

Ja, det säger dom ja, men menar dom verkligen det. Det finns en personalstyrka 
som kanske inte alls tycker att det är så jätteroligt att hoppa från det ena till det 
andra. Så att där har dom ett problem att hantera precis som den borgerliga 
majoriteten hade (...). Sedan får man inte glömma en annan sak, och det var dom 
utländska aktörerna som vi hade kontakt med i vissa länder i Europa, dom sade till 
oss att vi är inte intresserade av att investera i Sverige. Det är för liten befolkning 
och för lite pengar. Ni har en politisk oenighet i den här frågan. Så att även om ni 
skulle få en fortsatt borgerlig majoritet inom landstinget och en socialdemokratisk 
regering så kommer vi inte att vara intresserade. För att ni har stopplagen och det 
ni ger uttryck för som rike är att ni inte är intresserade av privata vårdleverantörer 
(...). Hade man velat göra den här upphandlingen på allvar, då hade det krävts ett 
ganska omfattande arbete att åka ut och marknadsföra den här upphandlingen. Ta 
hit utländska arbetsgivare, visa dom sjukhusen, berätta om upphandlingen och så 
vidare. (...) 

(Tommy) Vad tror du om stopplagen då (...)? 

Alltså att stopplagen bildades är ju på grund av DSU, det är så uppenbart. Men 
nu finns inte DSU hotet kvar och då behöver man ingen lag, antar jag. (...) 

(Tommy) När man menar upphandling, å ena sidan ser man processer och andra sidan ser 
man hela sjukhus. Jag menar, ingen tanke kan ha varit att ett sjukhus har sålts ut till en 
utländsk ägare, det förstår jag också. (...) Men som jag förstår det, det stora är egentligen 
vårdvolymer och diagnosgrupper, att man upphandlar det? 

Från början var det så också, men på slutet blev det hela sjukhus. (...) När vi 
började samarbeta med landstingskontoret, dom som då skulle representera ägaren 
i systemet, (...) så insåg vi ganska raskt att alltså det gick inte att klart definiera, det 
gick inte att sära ut allting. Det gick inte att säga att det här är akutsjukvård, men 
det här är inte akutsjukvård. Det gick inte. Så att vi bestämde där ganska raskt i 
samråd med politikerna att vi skulle upphandla hela sjukhus med allt inuti.  

(Tommy) Det är ju helt enormt. 

Ja. (...) 

(Tommy) Det var alltså inte bara management det var frågan om, utan det var hela driften?
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Du skulle ta över hela personalen och allting. Inte bara byta ledning (...) och då 
blir det stort, då blev det ännu större. (...) 

Aktivitet: Intervju 
Tid: 2002-10-22 
Huvudaktörer: VD Huddinge Universitetssjukhus AB och Tommy Jensen 

Nu har man dragit ner lite på friheten i form av att det har kommit en ny 
investeringsplan. I och med att den nya landstingsdirektören kom, så har han fått i 
uppgift att titta då på både så att säga beställarorganisationen och 
producentorganisationen. Nu är inte det färdigt på något sätt, men (...) ifrån att ha 
varit då så att säga fria och självständiga sjukhus, konkurrens, till det politiska 
programmet som ligger nu då. (...) Där det nu är mera kostnadskontroller och 
samverkan.

(Tommy) Så man har som bytt ord nu? 

Ja, om du tittar på den politiska planen (...) kan man konstatera det. Samverkan, 
övergripande personalpolitik och nu är man tillbaka till en central struktur, 
egentligen som man var för några år sedan. (...) Då är nästa fråga, som har varit 
uppe på tapeten, när det gäller det här med centralt och decentralt, det är ju beslutet 
att vi är nu en koncern. Det har ju varit otydligt, man har inte velat ta i det namnet. 
Är vi en koncern så är det ett annat styrsystem. Nu pratar man om koncernen och 
koncernledningen, vilka det nu är? Därför ska det bli oerhört intressant att se vad 
det blir för struktur. För att om du tittar på hälso- och sjukvårdsnämnden3 så har 
dom inte känt sig ingående i koncernen (...). Blir det en koncern med en beställare 
och utförare, ja då får du koncernperspektivet och då ska du ha en annan modell 
för hur man styr det här. Det måste ju finnas ramverk inom en koncern också, men 
det kommer ju inte att bli som det var tänkt när borgarna körde. Alltså fria och 
självständiga sjukhus. Utan då blir det in i båset på något sorts sätt. (...) 

Aktivitet: Intervju 
Tid: 2002-11-14 
Huvudaktörer: VD S:t Göran Sjukhus AB och Tommy Jensen 

(Tommy) Så vad händer nu när man lägger ner DSU:n? 

Jag vet inte riktigt vad som händer, det får vi väl se här nu då. Jag hoppas väl på 
att det behövs någon form av upphandlingsfunktion, men det här storskaliga 
projektet var jag väl rätt så tveksam till om det skulle gå att ro i hamn på det sättet. 
Även om borgarna hade suttit kvar så hade man fått ändra inriktning lite grann för 
att kunna genomföra det. Det är gjort en massa bra förberedelsearbete där som jag

                                          
3 Beställaren 
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tror man kommer ha glädje av i fortsättningen också. (...) Beställarsidans bekymmer 
det är att se till att få bästa möjliga valuta för pengarna man pumpar in i systemet 
och det får man inte om man bara öser dom över dom egna sjukhusen. Ska man ha 
största möjliga nytta måste man nog låta några privata aktörer finnas där också och 
sen att hitta former för det som är förenliga med lagstiftning och som är hanterliga 
och begripliga och effektiva, det är inte så lätt men det tror jag vi kan fila på. 
Sverige är ju alltid också så extremt disciplinerat när det gäller att följa alla EU-
direktiv. Det är ju inga andra länder som har valt en så sträng tolkning när man har 
omsatt direktiven i lagstiftning så som svenska LOU. Då gick man väldigt långt i 
vad man måste upphandla och vad man kan förhandla om (...). Sjukvården i den 
här dimensionen är en sån pass komplex tjänst så det kanske inte riktigt lämpar sig 
för den här väldigt detaljerade upphandlingsmodellen. Det kanske är bättre att ställa 
kvalitetskrav och ackreditera leverantörer och sen ha förhandlingar under resans 
gång för att utveckla affären. (...) 

(Tommy) Den här överflyttningen av Östermalmsborna, har den skett? 

Nej, det har inte skett officiellt men vi ligger på där och vi är redo att ta emot 
större volymer om vi bara får förvarning på något eller ett par kvartal. När det 
gäller avtalsstrukturen, hur man har drivit avtalsförhandlingsarbetet inom 
landstinget med dom olika sjukhusen, så har det varit problem (...). Det har varit 
svårt för dom att flytta volymer mellan sjukhus. Det har alltså inte bara drabbat oss 
utan även drabbat andra, att man haft en sjukvårdsstyrelse som har haft ett 
regionalt ansvar och som har haft ett favoritsjukhus i sin tårtbit. Det har funnits 
massa andra överväganden som har gjort att man har tyckt att man vill inte minska 
underlaget för det sjukhuset. Nu från och med i år så tar man ett annat grepp då att 
det är inte en angelägenhet för dom enskilda sjukvårdsområdena att skriva avtal 
med akutsjukhusen utan det håller man ihop på HSN den processen. Och ett av 
syftena är just att möjliggöra flyttar av volymer mellan sjukhus där man kan ta ett 
samlat ansvar och se det som blir bäst. Det tror jag blir bra, alltså det går lättare att 
diskutera.

(Tommy) Och nu blir det ännu högre upp? 

(...) Det blir väl samma människor till stor del men det blir i alla fall ett centralt 
grepp kring dom här frågorna. Där man har alla sjukhusavtalen på samma bord. 
Sen om det går att göra i alla fall det är en annan fråga, men då finns det åtminstone 
förutsättningar för att man kan minska beställningarna på KS och man kan öka 
dom på S:t Göran. Förut var det så att ökade man på S:t Göran så gick det inte att 
minska på KS för det var någon annan som skötte dom avtalen. (...) 

(Tommy) Det kanske bara är en fråga om att det ska svalna av lite efter valet så är man 
igång igen. 
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Det tror jag. Vi ska vara aktiva i den processen och servera idéer som vi tycker är 
bra. Försöka vara lyhörda och fånga upp vad man vill ha hjälp med och se om inte 
vi kan hitta aptitliga koncept. Det tror jag vi ska kunna göra och så får vi se vad det 
blir av det. Men alltså en expansionstakt på mer än 10 procent om året, det har vi 
svårt att klara utan ganska dramatiska investeringar. Då är det ju en annan sak och 
då kräver det längre framförhållning, om man ska börja bygga nya flyglar och annat 
här. Men i mindre skala så kan det nog rulla på och sen vet vi att det finns en 
efterfrågan på förlossningsplatser. Det finns en underliggande brist på 
förlossningskapacitet i Stockholm och där har vi fått förfrågan på olika håll (...). 
Där har vi sagt att det kan vi göra men vi vill ha nio månaders förvarning. Nu ligger 
väl alla såna frågor nere sedan sommaren egentligen. Man kan säga att redan vid 
årsskiftet så börjar politikerna tänka på valet och vill inte ge sig in i kontroversiella 
frågor, så därför har det inte hänt. Kring varje val är det nog ett år i stort sett av lite 
stiltje.

Aktivitet: Intervju 
Tid: 2002-10-25 
Huvudaktörer: Landstingsdirektör Stockholms läns landsting och Tommy Jensen 

Det som då hände 99 var ju att vi hade fått en ny politisk majoritet och som 
hade statfäst så att säga en ny politik där mångfald och konkurrens var en viktig del. 
Och (...) den här styrmekanismmodellen den (...) renodlades. (...) Vad man sade var 
att nu ska vi styra enbart genom beställning och så ska vi se till att det finns en stark 
konkurrens. Vi ska upphandla sjukvård och därigenom ska beställaren välja och 
utmana producenterna mot varandra och där någonstans ska dom här då utvecklas 
positivt. Vilket nog till vissa delar har skett, om du tittar på en del av effekterna av 
privatiseringen av primärvården i Stockholm (...). När det gäller sjukhusen lyckades 
man ändå inte skapa ett rejält seriöst konkurrensklimat med ansvarstagande för den 
egna ekonomin. Utan där tillsatte man styrelser för dom bolagiserade sjukhusen 
som inte blev utsatta för en systematisk ägarstyrning och därför inte heller fick en 
dialog om vad är det egentliga uppdraget. Och det innebar ju att många av dom här 
styrelserna sökte sig uppdraget i umgänget med den organisation man skulle leda, 
[de] starka professionerna och dom starka sjukhusledningarna. Och där formades 
så att säga visioner och strategier för expansion överallt. Och det är ett av 
problemen i ett sådant här system, att man inte kan jobba på någon annan marknad 
än den skattefinansierade, att resurserna är ändliga. Det innebär att om någon ska 
låtas expandera, vilket är klokt, så måste någon annan skära ner. Och det måste då 
dom styrelser som tar på sig ansvaret för det här förstå och ta till sig. Man har inte 
den möjligheten att välja nya marknader som man har inom näringslivet. Som dom 
här flesta kommer ifrån. Och det är ju också, med en nödvändighet i en ekonomi 
som är så trång som den skattefinansierade som finns i sjukvård, att om man inte 
producerar upp till yttersta marginalprocent, alltså mot fullt kapacitetsutnyttjande, 
så går man inte ihop. Systemet är så tajt, men om man däremot kan få ut en 
produktivitetsökning på en eller två procent i det här systemet, som
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sjukhusledning/sjukhusstyrelse, så kan man få verksamheten att gå ihop eller till 
och med, med överskott. (...) 

(Tommy) Men blev sjukhusen för autonoma (...)? 

Ja och nej skulle jag vilja säga. Jag skulle helst vilja säga nej för jag tror på 
autonoma sjukhus. Men dom sjukhusen måste då utsättas för rätt typ av signaler, 
styrsignaler, i systemet. Så att om man inte är utrustad med rätt ledarskap och rätt 
styrelse blir tvungen att förändra den uppsättningen. För att autonoma sjukhus kan 
vara en katastrof om dom är ledda av fel personer, som struntar i signalerna utan i 
stället på ett traditionellt planekonomiskt manér försöker se hur man kan blockera 
systemet och hur man kan skapa tvångssituationer för politiker och liknande. Och 
där har vi många goda exempel och tyvärr ser vi också en del av våra 
bolagsstyrelser nu som anammar det beteendet. Vilket inte var vad vi hade 
förväntat oss. Vi hade förväntat oss att vi skulle få in en kompetens, när vi 
bolagiserade sjukhusen, i dom här styrelserna som hjälpt oss att hitta nya lösningar 
på dom problem som den politiska organisationen har svårt att lösa. Och att man 
till exempel skulle efterfråga tydligare signaler, och det gör man på ett bra sätt när 
det gäller beställarsidan, men samtidigt så ger man ibland signaler som är påverkade 
av professionen. Som är av gammal art, att man vill så att säga spela ut landstinget 
antingen i deras roll som ägare eller finansiär. (...) Jag står bakom som inspiratör 
och genomförare av att vi minskar sjukhusens autonoma ställning, att ta ett fastare 
grepp över det här. Av det skälet att vi tycker inte riktigt vi kan lita på aktörerna 
fullt ut. Och det kan du kalla för en slag krishantering i en situation där vi riskerar 
att underskottet fortsätter att växa. Det viktiga för oss är att sätta fokus på, hur 
fyller vi dom här påverkande linjerna dvs. ägarstyrning och beställarstyrning med ett 
bättre innehåll, så att vi via dom får fram rätt beteende hos våra sjukhus. 

(Tommy) Så att det finns ingen tanke idag att beställare och utförare ska smetas ihop igen? 

Bevare mig väl. Det vore ju verkligen ett misslyckande.  

Aktivitet: Intervju 
Tid: 2002-11-13 
Huvudaktörer: Avgående Finanslandstingsråd (m) och forskare Tommy Jensen 

(Tommy) Egentligen är det två frågor som jag skulle vilja prata med dig om idag. Den första 
är vad har hänt sedan våren 2001, för det var sista gången jag pratade med dig. Om du beskriver 
utveckling som du själv känner för det, alltså sjukvård. Sedan skulle jag vilja prata med dig om 
vad [som] händer nu. Så att det är ungefär vad vi ska prata om. 

Ja om vi tar S:t Görans sjukhus och alla dom andra sjukhusen. I praktiken, med 
något undantag av Danderyd, så fortsätter S:t Göran att ha betydligt lägre 
kostnader. Tyvärr kan man säga då att S:t Görans sjukhus håller sitt avtal, när det
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gäller då sjukvården, medan alla andra sjukhusen bråkar och vill ha ännu mera 
pengar. Trots att S:t Göran [har], det är svårt att säga, men någonstans mellan 12-15 
procent lägre kostnader så håller dom det avtalet ganska strikt. Men dom andra 
klarar det inte, så det ser nästan ut som om skillnaden mellan sjukhusen blir större 
när det gäller kostnaden. Med undantag av Danderyds sjukhus där jag tycker [mig] 
se ungefär samma process som S:t Göran hade när det bolagiserades. Tyvärr är det 
då ekonomin på Huddinge sjukhus, det vet jag inte om du har fått sista siffrorna, 
men dom pekar väl back på 200 miljoner eller någonting för 2002. Och det är 
många stenar och många tvister, och det har du när du intervjuat folk fått reda på. 
Men Danderyd är en annan process som är bättre. SÖS och Norrtälje är lite för 
tidigt ännu att [uttala sig om]. SÖS har alltid skött sig ganska bra egentligen oavsett 
om det har varit förvaltning eller bolag. Det är ett effektivt sjukhus, tror jag rent 
instinktivt sådär. Det kan ju bero på att dom har en fantastisk volym och 
produktion, det är ju fabrik SÖS i praktiken, och det går göra effektivt. KS har ju 
då, som fortfarande drivs i förvaltningsformen, lyckats hyfsat med ekonomin, även 
om det är 150 problem på KS också. Så ser det väl ut som om dom ska… 

(Tommy) Men dom här siffrorna är dom trovärdiga på något vis? 

Nej då, jag skulle just säga det, man vet ju inte riktigt vad det blir i slutändan i 
alla fall. Och mycket av den här på Huddinge är ju avtal som inte är påskrivna och 
ligger i luften och som flyter. Där man inte riktigt vet vem som ska ersätta vad och 
skyller på varandra. (...)

(Tommy) Men Huddinge gick med vinst 2000/2001, men är inte det mer akademiskt (...) 
det handlar kanske bara om vart underskottet ska hamna? 

Jo så är det ju. 

(Tommy) Jag menar Huddinge, om dom skulle ha fått igenom sina krav nu så skulle dom 
kunna göra, inte ett nollresultat, men mycket mindre… 

Ja nära ja. Alltså egentligen är det ingen fara på taket som jag ser det i alla fall. Jag 
uppfattar nog att Huddinge är rätt effektiv i sin dagliga produktion. Sedan har dom 
råkat ut för en del problem. Man förlorade då en upphandling på geriatriken som 
jag då inte tycker att man hanterade tillräckligt snabbt. Bara det har kostat, säger 
dom, en 40-50 miljoner.  

(Tommy) Det vill säga det att dom fortsätter att köra… 

Ja dom fortsätter att köra utan att dom egentligen har fått uppdraget. Och det 
tror jag är [ett] riktigt stort problem i den offentliga förvaltningen. När man nu kör 
då, med en sån här upphandling, den här tröga landstingsbyråkratin (...), dom har 
förlorat en upphandling, dom vet inte riktigt vad dom ska göra och på nåt sätt så
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fortsätter dom i alla fall och det finns varken centrala eller andra styrmekanismer 
som då kan gå in och stoppa detta. (...) 

(Tommy) Fast impulsen och informationen som ges i systemet är ju också ganska dunkelt, så 
uppfattar ju Huddinge det i alla fall i samband med det här med geriatriken och så vidare? 

Ja det kan jag hålla med om, det är landstingskolossen.

(Tommy) Eller politikerna… 

Jag vet inte riktigt men det tog säkert ett halvår innan jag fick reda på detta, som 
då är högst ekonomisk ansvarig. Detta hade då vältrats och dom hade haft ett tiotal 
mätningar i byråkratin om detta, hur det skulle hanteras. Sedan närmade det sig mer 
och mer en kritisk punkt när dom såg att nu blir det ju underskott och så ville dom 
inte avskeda personer eller liksom omplacera eller nåt sådant. Alltså den mognaden 
i sjukvårdsapparaten är rätt dålig, när man till exempel har förlorat. 

(Tommy) Konkurrens är bra men ta inget av oss? 

Nej precis, just det, det är bra men vi ska inte minska något. (...) 

(Tommy) Då får du fortsätta med vad som har hänt sedan 2001 så att säga? (...) 

Ja alltså om man undantar S:t Göran, så det som förmodligen kommer att skapa 
störst intryck på sikt, det tror jag, är det här mångfaldsarbetet. Nu vet inte jag exakt, 
jag ska få slutsummering av detta i morgon, men det har ju då skapats 160 företag. 
Rätt många sedan 2001, hur många var det då, då var det 110 tror jag när vi 
pratades vid sist (...). Det har blivit mycket mera lyckosamt än vad jag själv trodde 
och det kan bli ungefär 200 under mandatperioden. (...) Ja sedan det som då vi 
misslyckades med, S: t Eriks sjukhus som vi lade ner ganska mycket krut på och 
som var väldigt stort intresse för. Det var sju stycken som var helt möjliga att 
kunna ta över och på sluttampen var det tre då. Men sen blev då det ekonomiska 
budet och vi såg ingen utveckling direkt av ögonsjukvården genom det bud som 
man lade. (...) Där fick vi rätt snabbt igenom att man tillsatte en rent professionell 
styrelse på S: t Erik och en ny VD. Så det är nu igång rätt offensivt tror jag, fast 100 
procentigt landstingsägande då. 

(Tommy) Så det kanske inte är ägandeformen som egentligen är [viktig]… 

(...) Om det är privat eller landstingsdrivet det har för mig ingen betydelse 
egentligen. Däremot tror jag och det har jag väl sagt alla gånger (...), man har då 
haft ett hundraprocentigt monopol, som fortfarande dom svenska landstingen är, 
så är det ju inte bra. Utan det måste man luckra upp med mera mångfald och så 
vidare. I Stockholm är det nu över 25 procent sjukvård som drivs privat, 27 tror jag
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det blir. Då är det S:t Göran plus dom här nya företagen som har bildats och sen är 
det dom som tidigare fanns. Det ska man ju också veta att Stockholm även under 
socialdemokratisk regim har haft flest privata aktörer, Ersta sjukhus, Röda korset, 
Sofiahemmet. (...) Men jag skulle ju gärna se att man hade ett antal privata 
akutsjukhus, S:t Göran räcker ju inte för att få bättre konkurrens och högre kvalitet 
(...). Vi skulle kunna ha hälften av våra sjukhus här i Stockholm privatdrivna och 
knappt ett tiotal till ute i landet. Då tror jag liksom att man riktigt skulle få fart med 
det här med effektivitet och priser. (...) 

(Tommy) Men om du ser tillbaka på dom här åren då, det är mycket diskussion kring 
ägarstyrning och signaler i systemet. Den här autonomiteten som man skapar och styrelser, vad är 
det som har skett när det gäller ägarstyrningen, vad tycker du? 

Den viktigaste ägarstyrningen det är ju att man ser till att man har en skicklig VD 
och en bra styrelse och i första hand då en bra styrelseordförande. Och allt detta 
tror jag vi har på Danderyds sjukhus. Som liksom själva är lite besjälad av det här 
att göra dom här effektiviseringarna, som är gjorda på S:t Göran och som är gjorda 
på [x4] exempelvis. Det tror jag är viktigt. 

(Tommy) Är det ett annat klientel och kunskap på Danderyd än på Huddinge? 

På Huddinge gjorde vi nog ett misstag, som jag brukar säga, som engagerar en 
advokat som styrelseordförande. Han har ju nu avgått så jag kan säga det. Det var 
väl inte riktigt bra och det började jag väl känna rätt snabbt. Jag har inget ont sagt 
om honom, han var jättebra att snacka med, men han hade inte rätt inställning 
riktigt tycker jag. Och alla dom här tvisterna som Huddinge är inblandad i, det är 
nog hans verk på något sätt. För varje gång han uppträdde då inför någon, han var 
som en brottsmålsadvokat. Varje gång han träffade någon här, politiker eller högre 
tjänsteman, så gick han igång som i rättssalen ungefär. Man ska nog ha annat folk 
som ordförande i en styrelse för ett sjukhus. Nu har ju VD: n också avgått, det är 
klart att det hänger väl ihop lite, att dom tycker dom inte har lyckats fullt ut. (...) 

(Tommy) Men då kommer man till frågan, (...) det är ju en prioriteringsfråga? 

Jo och så kommer den vanliga gamla striden mellan den medicinska 
bedömningen och det ekonomiskt/politiska om man så säger. Det var det jag var 
inne på tidigare, då vinner ju i regel den medicinska bedömningen. När professorn 
säger att man måste rädda liv och så vidare. [professor x] skriver tårdrypande 
dräpande artiklar i Svenska Dagbladet och alltihopa det här. (...) Däremot, där ser 
man återigen, Danderyds sjukhus och [x] dom ordnade den kliniken på, ja jag 
överdriver inte, inom loppet av en och en halv månad så var dom överens om hur 
det skulle gå till. Och S:t Göran sjukhus ställde sig omedelbart upp och sa att det

                                          
4 En privat aktör på stan, men inte verksam inom akutsjukvården. 

445



här ordnar vi, vi kommer att starta en ny klinik inom ett år om vi får det uppdraget. 
Dom andra sjukhusen dom bara snackade och då blev det ingenting av det. Och 
Södersjukhuset var livrädda, det var i och för sig kanske lite klantigt av dom där 
sjukvårdspolitikerna, men dom var nog livrädda för att få ihop det med den här 
barnmorskan som skulle bli chef. Där har du en konflikt till då, det är ju ständig 
konflikt i sjukvården mellan läkare och syrror. (...) 

(Tommy) Så vad händer nu då? 

Ja vad som händer är ju att dom har talat om att dom stoppar Den Stora 
Upphandlingen, det blir då tvärstopp. Däremot har dom sagt att det här 
mångfaldsprojektet ska man inte stoppa utan man ska utvärdera det och om någon 
vill knoppa av så ska dom få göra det. Men det är väl liksom tveksamt om dom 
kommer att engagera sig i det i någon större utsträckning. Det går väl en väldigt 
osäker framtid till mötes trots allt. Sedan har dom ju då kraftigt centraliserat hela 
verksamheten. Så man kan säga att landstingsstyrelsen kommer nu att köpa och 
sälja av sig själv, det tror jag inte är bra. Och det kommer att vara politisk styrning 
på båda nivåerna. Man ska ha ett sjukvårdsutskott, som köper av ett ägarutskott. 
Mitt tips är väl att det är rätt mycket gammaldags planekonomi och 
anslagsfinansiering som man går tillbaks till.

(Tommy) Men kan man gå tillbaka, det här med lagen om offentlig upphandling? 

Nej det tycker jag inte att man kan, det är klart. Och den kommer väl snarare att 
skärpas i och med olika typer av EU-direktiv. Nu vände ju [socialministern], i den 
här frågan omkring sjukvård i hela Europa. I och för sig har ju svenska regeringen 
blivit fälld fem gånger, tror jag det är. Alltså det är svenskar som har sökt sjukvård i 
Europa och regeringen har vägrat att betala, men blivit fällda och har blivit tvingade 
att betala. Och nu helt plötsligt sa [socialministern] för några veckor sedan att nu 
ska det bli väldigt bra, nu är det fri sjukvård i hela Europa, för att då minskar 
köerna i Sverige. Men detta för ju med sig att det kommer att bli tvingande 
konkurrensupphandlingar, på sikt tror jag, i hela EU. Och det blir ungefär samma 
lagstiftning när det gäller upphandling då. 

(Tommy) Det är ju ett pilotfall i Skåne där dom testar det där, eller? 

Jag vet inte hur långt det har gått. Jag kommer inte ihåg exakt men dom lät 
landstinget eller region Skåne driva halva Ängelholms sjukhus och sen så tog 
personalen över det som inte var akut. Nu håller miljöpartiet tydligen på att stoppa 
stopplagen och det är ju bra i det här sammanhanget. Det var ju när vi pratade om 
S: t Erik, där märkte man på dom att ju mer vi drev processen ju räddare och 
räddare blev man. För varje gång det hade hänt något positivt då sa ju Enkvist att 
han skulle sätta mig i fängelse i stort sett när vi höll på med S: t Erik. Och för varje 
gång det hände nåt där så sänkte dom priset. (...) Det bidrog ju till att försvåra
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försäljningen av S: t Erik ganska väsentligt. Men nu kanske det inte blir någon 
stopplag då, då är det ju så att säga möjligt att göra det här igen. 

(Tommy) Men det kanske inte finns något fäste här? 

Ja, alltså jag tror dom här krafterna är starkare än vad vi politiker tror egentligen. 
Det visar, tycker jag, det här mångfaldsprojektet igen. Ingen trodde ju att det skulle 
skapas 160 nya vårdföretag så snabbt. Och det är inga små grejer, det största är väl 
det som kallas Västra Sjukhuset i Bromma där det är 300 anställda och det finns ett 
motsvarande i Nynäshamn där det nästan är 200 anställa.  

(Tommy) Du menar att det här som för mig verkar vara politikerstyrt i början av 90-talet 
[den] processen har satt igång och att den har fått fotfäste för att fortsätta? 

Ja jag tror inte att man kan stoppa den utvecklingen. Varje undersökning i vårt 
parti och även undersökningar som är mer opartiska då, SIFO och SCB, svenska 
folket har ju inte alls någonting emot privat sjukvård, snarare tvärt om. Dom tycker 
att sjukvården ska vara bra, tillgänglig och man ska inte behöva få vänta. Sedan 
struntar man fullständigt i vem som producerar den. Det är en stor politisk skillnad 
där. (...) 

(Tommy) Tredje bästa alternativet var DSU:n? 

Först försäljning och sedan olika pengsystem och sedan DSU:n.  

(Tommy) Vad kommer att finnas kvar av det här nu då? 

Ja som jag sa, jag tror att man kommer att införa mer anslagsfinansiering. Större 
central styrning och gammaldags planekonomi och längre kö i sjukvården. Det tror 
jag och sedan kommer man att skylla mycket på att vi har kört ekonomin i botten. 

(Tommy) Det är en tacksam… 

Det är tacksamt naturligtvis. Trots att då regeringen har tagit fem miljarder varje 
år från den här regionen. Om vi tittar på våra egna driftskostnader så har vi faktiskt 
haft ett överskott, om vi bortser från utjämningsskatten, i den egna verksamheten 
under alla dom här åren. Och den kommer säkert att ändras under modifierad 
form.

Aktivitet: Intervju 
Tid: 2003-01-13 
Huvudaktörer: Tillträdande Finanslandstingsråd (s nr 1) och Tommy Jensen 

(Tommy) Oppositionen då, hur riktade ni in den? 
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Ja alltså två huvudspår hade vi då. Det ena handlade om att försöka metodiskt 
väcka medias intresse för vanskötseln av ekonomin i landstinget. Och det lyckade 
vi med så småningom, även om det var ett väldigt tufft arbete att få media att 
intressera sig för detta. Men när det väl briserade då gjorde det ju det med full kraft 
kan man säga. Så att den delen av oppositionsarbetet var ganska lyckat ändå. Och 
sen handlade det om kritiken mot dom här omotiverade privatiseringarna. Så det 
var två spår kan man säga.  

(Tommy) Hade ni några spår kring sjukhusen då? 

Ja alltså vi fullföljde ju samma linje som vi har haft hela perioden, nämligen att vi 
ville inte ha någon bolagisering utav sjukhusen. När dom genomförde 
bolagiseringar utav SÖS och Norrtälje, då var vi ju motståndare till det. Och dom 
två sjukhusen vi har kvar i förvaltningsform nu efter maktskiftet, dom kommer vi 
inte att bolagisera5.

(Tommy) Men dom hade lämnat in en intresseanmälan? 

Ja. Vad vi har gjort nu det är att vi har gett dom bolagsliknande former. Att dom 
får ha egna styrelser, samma villkor att arbeta under som ett aktiebolag.

(Tommy) Och vad är fördelen med det? 

Fördelen är ju att dom får samma styrform som aktiebolagen. Så att det skapas 
en jämlik organisationsstruktur, medan vi bibehåller fördelarna med att dom 
faktiskt inte är aktiebolag. Och på lång sikt så är fördelen med detta att man faktiskt 
kan göra en vettig utvärdering utav ifall aktiebolagsformen är lämplig för att driva 
akutsjukvård i. Vilket har varit vår ambition hela tiden. Så en sån utvärdering ska vi 
ju göra här under den här mandatperioden.

(Tommy) Ja, och hur går det med prövningen i Skåne om LOU? 

Där har vi ju sagt att den där domen är ju inte prejudicerande på hela riket (...). 
Det pågår ju utredningar nu om lagen om offentlig upphandling och måste [vi] 
avbolagisera för att inte dras in i lagen om offentlig upphandling och 
konkurrensutsättning, då genomför vi en avbolagisering. Men det är inte primärt 
angeläget för mig att börja röra runt i associationsformerna hos dom nu 
bolagiserade sjukhusen förrän det är absolut nödvändigt. (...) Man [kan] väl säga att 
det finns en bred uppfattning, en mycket bredare än bara hos mitt politiska block, 
att lagen om offentlig upphandling är galen att tillämpa på sjukvårdstjänster. Så att 
vi får väl se vad riksdagsbehandlingarna här framöver ger. Jag tycker att man ska 
undanta sjukvårdstjänster helt och hållet.   

                                          
5 Södertälje och Karolinska Sjukhuset. 
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(Tommy) Vad gör ni för förändringar nu då, ni gjorde en del förändringar direkt i december 
och avblåste bland annat DSU:n? 

Vad vi har gjort är att vi har förändrat den centrala ledningsorganisationen i 
landstinget. Av två skäl egentligen kan man säga, där båda är lika goda tycker jag då. 
Det ena handlar om att ska man ta på sig arbetsuppgiften att försöka få ekonomin 
på fötter igen i Stockholms läns landsting, då måste man ha ett verktyg för det (...). 
Vi har haft åtta beställarenheter i landstinget som inte har kommunicerat, en 
alldeles för tung central byråkrati kring detta. Så den kommer vi nu att minska och 
vi gör landstingsstyrelsen till landstingets verkliga regering för att skapa oss dom 
muskler som behövs för att ta greppet om ekonomin. Den andra delen handlar om 
dom förtroendevaldas roll i dom sjukhusstyrelser6 vi har haft (...) där dom 
förtroendevaldas roll i praktiken reducerats till avtalstecknade. Det tycker jag inte är 
anständigt. Nu förändrar vi dom styrelserna så att dom blir sjukvårdsberedningar. 
Vi utökar beredningarna till nio och vi ger dom tydliga direktiv, i meningen att man 
ska vara befolkningsföreträdare, samverka med kommunerna och organisationer 
som har intresse av att utveckla sjukvården lokalt. (...) 

(Tommy) Men har man bara haft fokus på avtalstecknandet? 

Ja i praktiken har det varit så. Du vet våra sjukvårdsstyrelser har varit så stora så 
att dom har ju motsvarat normalsvenska stora landsting. Vissa av våra 
sjukvårdsstyrelser har haft över 300 avtal med privata entreprenörer som man 
fortlöpande har förnyat och det har varit ständiga upphandlingar. Och jag tycker 
inte det är rimligt att lekmannapolitiker ska reduceras till att enbart syssla med 
detta. Dom avtal som vi ska teckna med privata entreprenörer, dom ska tecknas 
centralt och förberedas av en mycket professionell tjänstemannaorganisation. 
Däremot ska förberedelserna för avtalen, att definiera behoven och att utvärdera 
dom avtal som vi faktiskt har, det ska vara en central uppgift för 
befolkningsföreträdarna. (...) 

(Tommy) Men alltså ett problem (...) är vilken stol man sitter på. Är man beställare eller 
utförare eller är man befolkningsansvarig eller vad är man? Alltså grunderna är beställar- och 
utförarmodellerna, där man har försökt renodla roller. Vad händer med beställar- och 
utförarmodellen nu när landstingsstyrelsen är både beställare och utförare? 

Ja den blir kvar som en teknik. Alltså hur man än vrider och vänder på det så 
måste man ha en teknik för hur vi fördelar pengar. Och lyckas vi nu att ge dom 
förtroendevalda politikerna ute i våra sjukvårdsberedningar en meningsfull politiskt 
uppgift, som hänger samman med det som faktiskt följer med att vara 
förtroendevald, nämligen att vara medborgarnas öron och ögon och att följa upp 
den verksamhet som vi bedriver, då har vi ju lyckats ta tag i det som var det fina

                                          
6 Sjukhusstyrelser är lika med beställarenheter. 

449



med tanken att ha beställarpolitiker. Så jag skulle vilja se det som att det är en chans 
att verkligen förverkliga tanken med beställar- och utförarmodellen som handlar 
om att utveckla förtroendemannarollen. Rent tekniskt blir det så att det blir samma 
politiker som kommer att fatta beslut i landstingsstyrelsen om både beställningar 
och produktion. Det är absolut nödvändigt i det ekonomiska ras som vi är i just nu. 
Vi måste ha ett helhetsgrepp över ekonomin. (...) 

(Tommy) Det här avblåsandet av DSU:n, är det i dina ögon konkurrensens fall och 
samverkans uppkomst igen? 

Jag hoppas det. Fast det ger sig inte själv, utan det krävs ju att vi faktiskt i den 
politiska ledningen är väldigt tydliga mot våra verksamheter och säger att vi 
accepterar inte osund konkurrens. Gärna jämförelser och att man kan så att säga 
stimulera varandra till förbättringar, men osund konkurrens har inte skattebetalarna 
råd med i det här landstinget. (...) 

(Tommy) Men en stötesten i DSU:n, som jag uppfattar det, är ju ändå prissättningssystemet, 
DRG. Och nu har jag hört att, ja det är klart att det gick på tok när vi ersätter per prestation 
och vi ser att (...) det kommer mer och mer människor till akutsjukhusen. Den här 
betalningsmodellen finns ju ändå kvar? 

Än så länge. (...) Men allt detta kommer vi nu att ta tag i, i vårat ägarutskott, se 
över vårat ersättningssystem i akutsjukvården, igen. Det här har uppmärksammats 
sista tiden (...). I den här utredningen ”Vinst för vården” (...) som analyserar vårat 
ersättningssystem i Stockholm och som bland annat visar, dessvärre, att man kan 
anta att det förhåller sig på det viset att S:t Görans sjukhus, till exempel, har 
utnyttjat det här ersättningssystemet på ett sätt som jag inte tror att någon politiker 
tycker är önskvärt. 

(Tommy) Du menar att man har gått ut ur systemet? 

Nej, men alltså att man har markerat diagnoser på det mest förmånliga sättet. 
För att ta ut mera ur systemet. 

(Tommy) (...) Du menar att man har rapporterat diagnoser som [ger en] bra kostnadsbild? 

Ja precis. 

(Tommy) Fast den kritiken finns ju mot andra sjukhus också? 

Ja det gör den ju. Men i den här rapporten som han har tagit fram pekar han på 
att det är mest förekommande på S:t Görans sjukhus. Så det är inte jag som står för 
den uppgiften, det är han. Så att frågan är aktuell och finansvision hade uppe
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den här frågan i veckan, i en artikel tror jag, så att det finns all anledning att ta detta 
på mycket stort allvar och försöka komma fram, snabbt, till förändringar.

(Tommy) Men när du säger förändra systemet, vad innebär det? 

Ja det vet jag inte? Jag tror inte det går att konstruera ett ersättningssystem i den 
här verksamheten som är hundraprocentigt vattentätt (...). Utan det kommer att 
krävas fortlöpande justeringar i sådana här system för att man ska uppleva så stor 
rättvisa som möjligt i organisationen. (...) 

(Tommy) (...) Styrelsens roll, vad har den inneburit för sjukhusen? 

Ja som jag har tolkat sjukhusledningarna, personalen ute på sjukhusen, så har det 
inneburit att man har känt en direktare närhet till sin ledning. Och det är en vinst 
med bolagiseringarna som jag tycker är väldigt tydlig. Det är ju alldeles självklart, att 
har man fått sin ram och sen har en styrelse som ska sköta verksamheten som ett 
stöd för verkställande direktören, då blir det mera direkt. Så det är väl framförallt 
den största vinsten. Så upplever i alla fall de fackliga företrädarna det, att man 
känner att man har fått närmare till besluten.

(Tommy) (...) Man pratar mycket om koncernstyrning och så har man en styrelse [på 
sjukhuset] som tar beslut (...) för sjukhusets egna bästa? 

Ja, men jag tycker att det är en oerhörd fördel med egna styrelser på våra 
sjukhus, om man vågar ha koncernledningsperspektivet, om man vågar vara en 
tydlig politisk ledning. Då är det inte några problem. Ur koncernperspektivet, ur 
skattebetalarnas helhetsperspektiv, så är det problem med egna styrelser om man 
inte vågar ge direktiv, om man inte har ambitioner som politisk ledning, då leder 
den här modellen sannolikt till att man driver iväg verksamheterna. (...) 

(Tommy) (...) Vilka är dina argument för att samverkan är bättre än konkurrens? 

Jo det är mycket enkelt. I grunden handlar det om att vi ska fördela skattemedel 
rättvist. Och om vi släpper loss en ohämmad konkurrens med privata aktörer som 
ska ordna detta, så visar våra erfarenheter i alla fall att ökad tillgänglighet och 
kontinuitet i utsatta områden, när vi har privata entreprenörer, det uppnås inte med 
mindre [resurser, utan] man tillförs mer resurser än vad motsvarande verksamhet 
har i egen regi. Så att det finns en allmänekonomisk teori bakom detta. Vi lever i ett 
landsting som har dragit med miljardunderskott varje år. Man har underfinansierat 
verksamheterna och skapat så att säga orättvisor i våran organisation. (...) 

(Tommy) Nu hade jag en följdfråga här, men nu försvann den. Jo just det! 25 procent av 
vården i Stockholm är väl privat? 
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Ja.

(Tommy) Och det är väl nästan lika med konkurrensutsatt, därför dom konkurrerar ju med 
varandra?

Ja förr eller senare kommer dom här avknoppade vårdcentralerna att behöva 
konkurrensutsättas, när avtalen löper ut. Om man inte får till stånd en förändring 
av LOU. 

(Tommy) Skulle det betyda, ett värsta fall scenario, att man måste återföra vårdcentralerna 
också eller? 

Ja. (...) 

(Tommy) Men går det att komma bort från konkurrens, när man är 25 procent privata (...). 
Då måste ni (...) exkludera dom, alltså dom får ingenting? 

Ja, om inte annat så kan man väl säga att när problemen väl börjar bli synliga, när 
avtalen löper ut så småningom, då lär det ju bli en nationell fråga, hur man ska 
hantera den här typen utav tjänster. Så även om dom här utredningarna som pågår 
nu kring LOU inte uppmärksammar problemet, så lär det ju bli aktuellt då. 

452



Appendix 9: Aktörer i studien 

Politiker
Landstingsråd (ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden) (kd); 
2000/2001/2002 Visualiserad 
Primärvårdslandstingsråd (landstingsråd) (fp) – 2000/2001/2002 Visualiserad 
Finanslandstingsråd (m); 2000/2001/2002 Visualiserad 
Akutsjukvårdslandstingsråd (landstingsråd) (m); 2000/2001/2002 Visualiserad 
Riksdagsledamot (s); 2000 Visualiserad 
Oppositionslandstingsråd (s); 2000/2001, finanslandstingsråd, 2002 Visualiserad 
Gruppledare (s); 2000/2001 Visualiserad 
Gruppledare (v); 2001/2002 Visualiserad 

Politiker illustrerade via extrakt från fullmäktige 
Finanslandstingsråd (s); 1998 Visualiserad 
Landstingsråd (mp); 1998 Visualiserad 
Landstingsråd (v); 1998 Visualiserad 
Landstingsråd (mp); 2001 Visualiserad 

Tjänstemän
VD Landstingshuset AB; 2000/2001/2002 Visualiserad 
Upphandlingsdirektör; 2000/2001/2002 
Avdelningschef programområde hälso- och sjukvård i Norra Stockholms 
Sjukvårdsområde; 2000/2001/2002 Visualiserad 
Beställardirektör HSN-staben; 2001/2002 Visualiserad 
Avdelningschef Landstingskontoret Vårdersättningar; 2000/2001 
TF avdelningschef Landstingskontoret Vårdersättningar; 2002 
Avtal/Upphandlings Direktör; 2000 
Projektchef DSU; 2001/2002 Visualiserad 
Sjukvårdsdirektör I norra Stockholms sjukvårdsområde; 2000 
Biträdande landstingsdirektör; 2000 Visualiserad 
Landstingsdirektör; 2002 Visualiserad 

Huddinge Universitetssjukhus AB 
Marknadsdirektör; 2000/2001 
Marknadsdirektör; 2001/2002 
Vice VD; 2000/2001/2002 Visualiserad 
VD Huddinge; 2000/2001/2002 Visualiserad 
Personaldirektör; 2001/2002 
Ekonomidirektör; 2002 Visualiserad 
Representant Kommunal; 2000 
Representant SKTF; 2000 
Representant Vårdförbundet; 2000 
Ordförande Vårdförbundet; 2000 

453



Sankt Görans Sjukhus AB 
Informationschef; 2000/2001/2002 
Verkställande Direktör; 2000/2001/2002 Visualiserad 
Vice VD; 2000
Medical Director Bure; 2000 & VD Sankt Göran – 1996-2000 Visualiserad 
Projektledare; 2002 Visualiserad 
Chef Human Resource avdelningen; 2002 
Ekonomichef; 2002 Visualiserad 
Vd S:t Göran (1994-1996); 2002 Visualiserad 
Representant Kommunal; 2000 
Representant SKTF; 2000 
Representant SACO; 2000 
Representant (Vårdförbundet); 2000 

Capio Healthcare 
Verkställande direktör Capio/styrelseordförande S:t Göran; 2000/2001/2002 
Visualiserad
Ansvarig för affärs- och konceptutveckling Capio/styrelserepresentant S:t 

Göran; 2001/2002 
Affärsområdeschef Capio/Styrelseordförande i S:t Göran; 2001/2002 

Privata aktörer 
VD och Koncernchef Praktikertjänst; 2001/2002 
VD M&M Medical; 2001 
Tf VD M&M Medical; 2002 
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Appendix 10: Beslut i Landstingsfullmäktige (2001-12-11). 

Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag att fastställa följande 
generella ägardirektiv för alla landstingsägda sjukhus oavsett associationsform. 

1. Landstingsfullmäktige uppställer resultat/avkastningskrav för sjukhusen 
2. Sjukhusen skall följa av Stockholms läns landstingsfullmäktige fastställd 

finanspolicy (inkl pensionspolicy), upphandlingspolicy, investeringsprocess, 
arkivreglemente samt övriga av fullmäktige och landstingsstyrelsen beslutade 
policydokument, bland annat lönepolicy 

3. Sjukhusen skall teckna samma centrala kollektivavtal och anlita samma 
pensionsadministratör som landstinget

4. Sjukhusen skall inhämta landstingsfullmäktiges yttrande innan beslut fattas 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 

5. Sjukhusen skall ge landstingsstyrelsen den information, de handlingar och 
regelbundna rapporter som styrelsen begär och på det sätt som landstingsstyrelsen 
beslutar och som i övrigt överenskommits mellan landstingsstyrelsen och 
respektive bolagsstyrelse 

6. Sjukhusen skall årligen rapportera till landstingsstyrelsen hur man arbetar för 
att förbättra arbetsmiljön och stärka personalinflytandet 

7. Sjukhusen skall för Stockholms läns landsting endast bedriva den sjukvård 
som avtalats med beställarna samt aktivt medverka till förändringar av vårdutbudet 
i enlighet med fullmäktiges och hälso- och sjukvårdsnämndens beslut 

8. Sjukhusen skall aktivt medverka till att skapa jämförbarhet rörande kvalitet 
och produktivitet samt till utvärdering av det totala behovet av sjukvårdspersonal 
inom landstinget och därvid avtala med beställarna om fördelningen av nya ST-
tjänster samt ökning av totalantalet läkartjänster 

att uppdra åt landstingets ombud vid bolagsstämmor med de aktuella 
dotterbolagen att besluta om ovanstående ägardirektiv i enlighet med 
fullmäktiges beslut 4 2001-12-11  
att uppdra åt landstingsstyrelsen att framlägga förslag till långsiktiga mål 
för landstingets akutsjukhus 
·att uppdra åt landstingsstyrelsen att framlägga förslag till ny 
investeringsprocess 
·att uppdra åt landstingsstyrelsen att skyndsamt ta fram förslag om 
förändringar i ersättningssystemet så att ökad självkostnad till följd av fler 
läkartjänster endast ersätts om det lett till ökad produktion och står i 
överensstämmelse med fullmäktiges beslut om sjukvårdens inriktning 
·att uppdra åt landstingsstyrelsen att till budgetbeslutet för 2003 redovisa 
förslag till investeringsplan och ramar samt hur tidigare års investeringar 
skall följas upp 
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·att fastställa upphandlingspolicy enligt bilaga 2:5 
·att besluta att uppdraget om att införa kostnadstak för de landstingsägda 
akutsjukhusen är slutfört 
·att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samråd med hälso- och 
sjukvårdsnämnden senast den 31 mars 2002 framlägga förslag till 
utveckling av beställarstyrningen  
·att uppdra åt landstingsstyrelsen att till budgetbeslutet i november 2002 
framlägga förslag till utvecklad koncernorganisation för landstingets 
samtliga akutsjukhus fr o m den 1 januari 2003 och ge förslag till 
samordnad beställarorganisation 
·att uppdra åt landstingsstyrelsen att utse en landstingsdirektör för hela 
landstingskoncernen som får i uppdrag att utveckla landstingets 
koncernfunktion och utveckla landstingets informationsstrategi 
·att uppdra åt landstingsstyrelsen att framlägga förslag till ägardirektiv för 
landstingets övriga vårdproducerande enheter 
·att all landstingsägd sjukvårdsproduktion inom primärvård, psykiatri, 
geriatrik och habilitering skall ges samma möjlighet till frihet och 
självständighet som akutsjukhusen 
·att inom primärvård, geriatrik, psykiatri, habilitering och övriga 
vårdverksamheter utanför akutsjukhusen skall all landstingsägd 
verksamhet i förvaltningsform indelas i egna resultatenheter innefattande 
en egen avskild ekonomi och en egen resultat- och balansräkning 
·att habiliteringen blir egen resultatenhet per den 1 mars 2002 
·att uppdra åt landstingsstyrelsen att inom ramen för mångfaldsprojektet 
och i samverkan med produktionsstyrelsen ge stöd för fria och 
självständiga driftsformer inom produktionsområdena 2001-12-11 5 
·att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samråd med produktionsstyrelsen 
lägga förslag till fullmäktige i maj år 2002 om ny organisation med 
resultatenheter inom produktionsområdena, som skall träda i kraft den 1 
juli 2002 
·att produktionsstyrelsen utgör fortsatt styrelse för Karolinska sjukhuset 
och Södertälje sjukhus samt landstingsdriven vårdverksamhet inom 
produktionsområdena
·att uppdra åt landstingsstyrelsen att från den 1 februari 2002 inrätta en 
kommitté för ägarfrågor inom sjukvården (landstingsstyrelsens 
ägarkommitté) med ansvar att utvärdera och följa upp frågor som rör 
ägarstyrningen inom landstingsdriven sjukvård 
·att uppdra åt landstingsstyrelsen att välja 7 ordinarie och 7 ersättare i 
denna ägarkommitté 
·att uppdra åt produktionsstyrelsen att från den 1 februari 2002 utse ett 
råd med fem personer för Karolinska sjukhuset och ett råd med tre till 
fem personer för Södertälje sjukhus med uppdrag att följa och stödja det 
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fortsatta utvecklingsarbetet inom vården, organisationsutvecklingen och 
bolagiseringsprocessen
·att styrelser för landstingsägda vårdbolag bör ha erfarenhet av både 
offentlig och privat verksamhet och möjligheterna för personalen att ge 
förslag bör beaktas  
·att uppdra åt landstingskontoret att utarbeta förslag till preciseringar av 
reglementen och bolagsordningar i enlighet med detta uttalande 
·att per den 1 januari 2002 överföra verksamheten inom Södersjukhuset 
som bedrivs i förvaltningsform till bolaget Södersjukhuset AB, ett av 
Landstingshuset i Stockholm AB helägt dotterbolag 
·att fastställa bolagsordning för Södersjukhuset AB med ändring av 
styrelsens mandatperiod till ett år samt med de smärre justeringar som 
registreringsmyndigheten kan komma att påkalla 
·att fastställa överlåtelseavtal mellan landstinget och Södersjukhuset AB 
·att fastställa samarbetsavtal mellan landstinget och Södersjukhuset AB 
·att bevilja Landstingshuset i Stockholm AB ett långfristigt lån om högst 
220 000 000 kronor för tillskjutande av erforderligt eget kapital till 
Södersjukhuset AB 
·att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för Landstingshuset i 
Stockholm AB besluta om ett aktieägartillskott till Södersjukhuset AB 
motsvarande bolagets behov av eget kapital 
·att uppdra åt stämmoombudet att på Södersjukhuset AB:s bolagsstämma 
rösta för godkännande av bolagsordning enligt landstingsfullmäktiges 
beslut 6 2001-12-11 
·att uppdra åt stämmoombudet att på Södersjukhuset AB:s bolagsstämma 
rösta för revisorskollegiets förslag till val av revisorer i bolaget 
·att uppdra till landstingsstyrelsen och Landstingshuset i Stockholm AB 
att verkställa beslutet om överförande av verksamheten vid 
Södersjukhuset från förvaltnings- till aktiebolagsform 
·att med stöd av 3§ lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna 
handlingar till andra organ än myndigheter medge, att de allmänna 
handlingar som förvaras hos Södersjukhuset och som bolaget 
Södersjukhuset AB behöver ha tillgång till för att kunna bedriva 
verksamheten får överlämnas till bolaget och förvaras där under tre år 
·att per den 1 januari 2002 överföra verksamheten inom Norrtälje sjukhus 
som bedrivs i förvaltningsform till bolaget Norrtälje Sjukhus AB, ett av 
Landstingshuset i Stockholm AB helägt dotterbolag 
·att fastställa bolagsordning för Norrtälje Sjukhus AB med de smärre 
justeringar som registreringsmyndigheten kan komma att påkalla att 
fastställa överlåtelseavtal mellan landstinget och Norrtälje Sjukhus AB 
·att fastställa samarbetsavtal mellan landstinget och Norrtälje Sjukhus AB 
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·att bevilja Landstingshuset i Stockholm AB ett långfristigt lån om högst 
40 000 000 kronor för tillskjutande av erforderligt eget kapital till 
Norrtälje Sjukhus AB 
·att uppdra åt stämmoombudet att på bolagsstämma för Landstingshuset i 
Stockholm AB besluta om ett aktieägartillskott till Norrtälje sjukhus AB 
motsvarande bolagets behov av eget kapital 
·att uppdra åt stämmoombudet att på Norrtälje Sjukhus AB:s 
bolagsstämma rösta för godkännande av bolagsordning enligt 
landstingsfullmäktiges beslut  
·att uppdra åt stämmoombudet att på Norrtälje Sjukhus AB:s 
bolagsstämma rösta för revisorskollegiets förslag till val av revisorer i 
bolaget
·att uppdra till landstingsstyrelsen och Landstingshuset i Stockholm AB 
att verkställa beslutet om överförande av verksamheten vid Norrtälje 
sjukhus från förvaltningsform till aktiebolagsform 
·att med stöd av 3 § lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna 
handlingar till andra organ än myndigheter medges, att de allmänna 
handlingar som förvaras hos Norrtälje sjukhus och som bolaget Norrtälje 
Sjukhus AB behöver ha tillgång till för att kunna bedriva verksamheten får 
överlämnas till bolaget och förvaras där under tre år. 

RESERVATIONER 2001-12-11 7 
S-, v- och mp-ledamöterna reserverade sig mot fullmäktiges beslut till förmån för 

sina respektive förslag. 

458



Appendix 11: Pressmeddelande 2004-02-11 

Nej till gräddfiler i vården 

Regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har idag kommit fram till en 
överenskommelse om vårdens ägarformer. 

Sverige saknar idag regler för i vilka ägar- och driftsformer som sjukvården kan 
bedrivas. För att förhindra att medborgarnas ekonomi avgör möjligheten till vård är 
det nödvändigt att göra en tydlig gränsdragning mot kommersiella intressen och 
sätta gränser för privata vårdgivares medverkan i den gemensamt finansierade 
hälso- och sjukvården. Målet är en vård på lika villkor efter behov.  

Överenskommelsen innehåller följande: 

Alla sjukhus som idag ägs av landstingen och som i framtiden arbetar med 
uppdrag för dem ska oavsett ägar- och driftsform enbart ta emot patienter 
med offentlig finansiering och således inte patienter med privata 
försäkringar.

Landstingen får ej överlåta det direkta driftsansvaret för den hälso- och 
sjukvård som ges vid ett regionsjukhus eller en regionklinik.  

Varje landsting ska ansvara för driften av minst ett sjukhus. Om något 
landsting vill överlåta ansvaret för driften av något övrigt sjukhus gäller 
således att det endast ska kunna överlämnas till företag eller organisation 
som i avtal förbinder sig att uteslutande ge vård med offentlig finansiering.

Ansvaret för driften av sjukhus ska endast kunna överlämnas till 
entreprenörer som inte driver verksamhet med syfte att skapa vinst åt ägaren 
eller motsvarande intressent. Denna fråga ska utvecklas. Regeringen kommer 
att lämna ett samlat lagförslag senare under året.

Utredningen Vårda vården och några remissinstanser föreslog att även 
primärvården skulle regleras på motsvarande sätt. Partierna avser inte att nu 
lagreglera primärvården. Utvecklingen ska dock följas. En kontrollstation år 2009 
finns för utvärdering av utvecklingen inom primärvården. 
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Appendix 12: Yttrande Konkurrensverket 

2004-08-18 Dnr 676/2004  
Socialdepartementet

Promemoria om överlämnande av ansvaret för driften av sjukhus till 
privata entreprenörer

Dnr S2004/4905/HS

SAMMANFATTNING
Konkurrensverket avstyrker förslaget om att landstinget inte får överlåta ansvaret 

för driften av hälso- och sjukvård som ges vid ett sjukhus till en aktör som driver 
verksamheten med vinstsyfte. Verkets ställningstagande skall bl.a. ses mot 
bak grund av att den offentliga sektorn, bl.a. hälso- och sjukvården, kommer att 
ställas inför ökade krav på strukturella och effektivitetshöjande åtgärder inte minst 
till följd av demografiska förändringar och medföljande resursknapphet. Att minska 
alternativen för sjukvårdshuvudmännen att anpassa vården till sådana 
omvärlds förändringar kan medföra samhällsekonomiska kostnader.  

Konkurrensverkets vill också framhålla följande.  

Förslaget innebär att förutsättningarna för en fungerande konkurrens vid 
landstingets upphandling av sjukhusentreprenader kraftigt försämras. 
Effekten kan bli högre vårdkostnader vid den av landstinget bestämda 
kvaliteten.
Det är en mycket långtgående åtgärd att förbjuda vissa företag att åta sig 
en sjukhusentreprenad på uppdrag av landstinget. Ett sådant förbud bör 
grundas på en samhällsekonomisk analys där fördelar vägs mot nackdelar. 
En sådan analys redovisas inte i promemorian.
Det har inte motiverats särskilt väl varför sjukhusentreprenader skall ha 
andra regler om företagsvinster än vårdentreprenader som bedrivs vid 
andra institutioner, lokaler etc. än sjukhus.  
Ett sjukhus är inte en ändamålsenlig utgångspunkt för att avgränsa den 
vård som inte får utföras av vinstsyftande företag. Vårdutbudet vid ett 
sjukhus varierar i olika delar av landet och ändras över tiden på grund av 
nya och bättre behandlingsmetoder, demografiska förändringar, ändrad 
uppgiftsfördelning mellan den slutna och öppna vården osv. Förslaget kan 
därför negativt påverka strukturomvandling och effektivitet inom hälso- 
och sjukvården.  
Vad som är icke vinstsyftande företag och otillåten företagsvinst enligt 
för slaget är oklart. Det kan medföra att företag behandlas olika, vilket 
kan snedvrida konkurrensen. Det kan ta lång tid och kräva stora resurser 
för att skapa rättspraxis.  
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Det har inte gjorts en ingående analys av konsekvenserna för de företag 
som drabbas av förslaget.

Konkurrensverket avstyrker även förslaget om att varje landsting skall ansvara 
för driften av hälso- och sjukvård vid minst ett sjukhus. Förslaget rymmer viktiga 
principfrågor som inte har utretts. Verket anser att det i promemorian heller inte 
har övertygande visats att det finns behov av föreslagen regel för omfattningen av 
landstingens egenregi-verksamhet.

Enligt verkets mening bör statsmakternas åtgärder för att stärka konsumenternas 
ställning inom sjukvården inriktas mot att stimulera landstingen att öka 
effektiviteten och tillhandahålla en vård med hög tillgänglighet och kvalitet. 
Effekterna kan bli de motsatta om privata entreprenörer förbjuds att konkurrera 
vid upphandling av berörda vårdtjänster. Förslaget är för övrigt sannolikt i strid 
med gemenskapsrätten och bl.a. principen om icke - diskriminerering av 
anbudsgivare vid offentlig upphandling. 
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A Fragmented Summary 

Translation of  competition in economic laboratories: 
simplification, complexity and blurring of  economic theories in 

health care. 

Aims of the study 
This study’s problem area centres on the conceptions of process, social 

construction and translation. The empirical focus is the county council of 
Stockholm, in which actors are attempting to construct a competitive marketplace 
(through competitive bidding and privatization). The main purpose of the study is: 

To study competition as a translation process in order to understand how actors 
construct competition (its nature, effects, driving forces and contents). 

Three more aims are proposed to realize the main purpose. The first is to: 

Develop a conceptual theoretical and epistemological frame of reference to identify 
and to describe the translation process of competition. 

The aim above follows from my social constructionist view, where I, besides the 
ambition of unmasking and theorising social processes, try to understand how 
knowledge is constructed and propose alternatives. The second aim, thus, exposes 
an ambition of change: 

To suggest alternative perspectives on how sectors exposed to competition can be 
understood and constructed. 

The third and last aim follows from the ambition of change, which demands 
ethical considerations (Wennerberg, 2001), and a reflexive attitude (se also 
Sandström, 2002).

To open up for reflexive dialogues, within science and between science and other 
practices, wherein alternative constructions can be suggested and challenged in reflexive 
ways, ensuring an open and critical stance. 

Reflexivity is not only needed when an ambition of change is expressed, it is also 
needed to reflect on ontological and epistemological standpoints.  

Some theoretical and epistemological foundations 
The starting point of this study is that competition is a socially constructed 

process, in which humans and non-humans together shape the outcomes of
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competitive interaction (competitive or not). The main theoretical foundation 
stems from Actor-Network-Theory and its focus on translation. In the dissertation 
I develop the framework of ANT by establishing metaphors that are not so easily 
simplified and locked into a single space (into the realm of “the one and only 
meaning”). This is in line with expressed needs for the future direction of ANT and 
its “and after” (Callon, 1999; Latour, 1999a; Law, 1999). The direction suggested 
here is a combination of Actor-Network-Theory and some postmodern ideas, a 
combination that is not easily performed and for some even considered impossible, 
e.g. Latour (1999b; 2003). The first metaphor is pure ANT – simplification. For 
something – a token, text, anything (Latour, 1986) – to travel it has to be simplified 
each time it is translated. The next metaphor is complexity (Law, 1994; 2002; Law 
& Mol, 2002). Complexity is created when multiple simplifications are present, as 
Law & Mol (2002) writes: 

”[---] For although a single simplification reduces complexity, at the places where 
different simplifications meet, complexity is created, emerging where various modes of 
ordering (styles, logics) come together and add up comfortably or in tension, or both.” 

A short summary of the line of argument so far suggests that human beings 
simplify in order to reduce complexity, but in doing so complexity arises. 
Complexity is not considered here in its ordinary meaning, instead it is a situation 
where things don’t add up, escapes logic and order and when something is more 
than one, but less than many (Law & Mol, 2002).  

The third metaphor is blurring – slightly reminding of Baudrillards (1994) 
simulacra, the world of hyperreality – which indicates that something is not only 
changed when translated but also that something is lost in translation. What are lost 
are the original, the present and the future of the order of things. But what are lost 
is found, the past, present and future is defined in the present, but what we have 
access to is only simulations. Simulations, however, are not fiction, something 
abstract created in an author’s fantasy that takes place in an impossible world. On 
the contrary, simulations are very real and part of human games of conduct. Put 
another way: actors’ find and loose different parts in translations, building up lot of 
sediments of translations (Latour, 1999) which bring about multiple simulations 
present at the same time, and in friction. It is this friction that I address in this 
dissertation.

One crucial aspect of this version of a translation process is that simplification, 
complexity and blurring do not occur as a fixed sequential process, a regular order 
of things, first simplification, then complexity, and last blurring (as for example in 
Callon’s, 1986, translation process). On the contrary, these processes do not always 
add up themselves – they are more like cascades caused by human behaviour in a 
geographical and topographic landscape (Law, 1994), a heterogeneous material 
reality (Callon & Law, 1997; Law, 2002). Cascades that do not plough a single route
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– a single order – which to follow repeatedly, rather it creates multiple orders – 
multiple realities (Mol, 1999) that is not always a priori possible to identify, map 
and prepare for (cf Bauman, 1998). An important insight from this line of 
argument is that single processes consisting of simplification, complexities and 
blurring occur sometimes in rhythm and in tune, sometimes unrhythmic and out of 
tune. The same characterises the relation between different translation processes, 
sometimes various modes of orders add up, sometimes they don’t (Law & Mol, 
2002). 

In the thesis an analytical framework is elaborated paying tribute to the material 
heterogeneity in which both human and non-humans take part of the adventures of 
organizing. As a consequence this brings about an epistemological standpoint that 
society is a circulating entity in which humans have the opportunity to grab and 
mould everything that circulates. This in turn breaks the micro/macro dualism 
(Latour, 1999a; 1999b). Four separate but intertwined discourses are generated as 
fundamental ingredients that circulates in cultural economies; economization, 
economics, tokens of rationality and actors. 

Discourse 1. Economization 
The expression economization resembles Zygmunt Bauman’s analysis of the 

current trend in western societies (Bauman, 1993; 1998). A time of unrest and 
upheaval, originating from the giant clash between modern and postmodern 
conditions. This is an essential point of departure within the perspective of cultural 
economy, as developed here. I believe that with this point of departure – clash 
between instead of an either or condition – it is possible to increase our reflexive 
capabilities to grasp paralogical conditions in which Order and the Other is 
situated. Bauman (1993; 1998) argues that if the modernistic epoch tried to 
collectivize and centralize, the postmodern condition is that of deregulation and 
privatization. The accusation from the postmodern camp on modern society is as 
follows (roughly and very simplified); the modern society is a machine designed to 
eliminate those who do not fit in – the strangers, the pariah, the Other. Those who 
are not willing to give up their right to define they’re own identity and devote their 
lifetime striving for new and better goals – the search for the modernistic Holy 
Grail; the myth of eternal progress (cf von Wright, 1986; 1993). Bauman’s (1993; 
1998) argument is that the very grounds of the postmodern critique of the modern 
can be directed to the postmodernists themselves, because the postmodern 
condition has its own exclusion activities aiming at eliminating the strangers, the 
pariah and the Other. Those who cannot cope living in a hyperreality, the 
simulacra, a world full of images, of images, of images; those who cannot obtain 
enough resources to act as free and autonomous consumers seeking shelter within 
the postmodern temples – hypermarkets and galleries. And, finally, those who are 
not flexible enough and not having the capability of constant achievement of new 
knowledge and capabilities, in the new programme of organising, where the 
paradigm of progress and development is performed in the manner of lay-offs of
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labour and the constant replacing of human beings with machines. These are the 
Others in the epoch of deregulation, privatization and marketization (competition) 
that are the burden to welfare states that face gradually decreasing revenues from 
taxation (Bauman, 1993; 1998). 

The dark sides of modernity have been well addressed (Habermas, 1978; 
Lyotard, 1979; von Wright, 1986; 1993) but perhaps not as thoroughly so within 
the postmodern realm – it is still somewhat naïve and romantic (Alvesson, 2003; 
Beck, 2003; Latour, 2003). The argument at stake is that of trying to grasp 
something in construction (history, present and the future here today). Therefore 
economization, and in a sense all of the four discourses, could be described as a 
“label” that seeks to address the friction between “what were but still is present” 
(the modern society) with “what is to be, which therefore is already here” (the 
postmodern society). Put another way; an epoch wherein simplification, complexity 
and blurring are present because of change, though perhaps not bigger than 
previous paradigm shifts, for example when the age of reason replaced the 
medieval epoch, but nevertheless a change that in some aspects seem to be a 
change of the coordinates of society itself (norms, values, institutions etc.), and in 
other aspects the coordinates seem to be as strong as ever before, certainly exposed 
to change but never the less stable (cf Beck, 2003). A paralogical situation that 
makes individual lives increasingly difficult for a vast majority and full of 
opportunities for a minority (Bauman, 1998); a situation full of risk and side effects 
on a global scale (Beck, 2003) but also of golden opportunities. 

A gloomy and dark situation perhaps, but a situation full of hope still, having 
hope in paralogy as Czarniawska (2001) seem to have. What if we could join 
reflexivity with economization (not to be mixed-up with Ulrich Beck’s scientific 
programme of Reflexive Modernisation, which seek to create the new Grand 
Narrative of our times, cf Beck, 2003) and develop a reflexive economization? The 
residence of reflexive economization, as I suggest here, has some distinctive 
features. Reflexive economization expresses concern over the lack of reflexivity 
that both the islanders and advocates of the market mechanism (which includes 
deregulation, privatization and competition) seem to have. However, a general 
attitude is scepticism towards the tale of large scale projects – less confidence in big 
discourses, for example the invisible hand’s capability to allocate resources locally, 
regionally and globally, and more faith in that we can create other, complementary, 
but not exclusive, institutions and courses of action. A third trait is scepticism 
towards science “in making” – the faith of the value-free, objective and linear 
progression – under the banner of truth. Science is not, however, totally abandoned 
by infusing all possible traits from other practices. Yes, science is full of human 
normal conditions – love, hate, passion, honestly, cheating and so on (Latour, 
1999b; 2004) – but there is still hope in science and its capability to create 
knowledge and possible futures; the method is reflexivity and critical conversations, 
and its epistemology is friction, paralogy and complexity. 
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One step in this direction, as I previously has introduced, is that reflexive 
economization bring alive the ordinary and natural traits that practices “outside” 
science always acknowledged (cf Latour, 1999b), that it takes culture to perform 
economic interaction and vice versa. However, as Law (2002) states, it is necessary 
to define culture in its broadest sense and to accept that economic behaviour is 
performed in interference with other alternative strategies and styles, ending up in 
multiple particular forms of economically relevant subjectivities. Even economics 
contains metaphors and narratives (McCloskey, 1986; Czarniawska, 1999), or as 
Latour (1999b) claims, factishes that construct its subject matter (cf Callon, 1998). 
This last sentence leads us to the next discourse, that of economics and 
economists.

Discourse 2. Economics 
One fundamental assumption, within the residence of a cultural economy 

perspective, is that actors’ do not act in vacuum – they are exposed to dusky and 
sometimes even invisible out of site “forces” that write on their bodies, to borrow 
an familiar expression from Foucault (2001). Another circulating discourse that 
actors translate, beside the discourse of economization, is economics. But actors 
are not passive receivers, as in for instance institutional theory (Latour, 1986); on 
the contrary they actively grab, hold and mould whatever material circulating 
(Latour, 1986; 1999a). To state that actors translate circulating discourses is to 
avoid misleading determinism, and to state that material is circulating is to avoid 
the misleading dualism of micro/macro. Different materials have, however, shorter 
or longer orbits, were the long discourses simply have shut more black boxes than 
the shorter ones. However big actors are epistemologically of the same size and 
shape and are no more difficult to study than small actor-networks (Callon & 
Latour, 1981).

In this perspective, science is no longer considered a passive neutral voice 
describing the outside world. On the contrary, science is a stakeholder in the same 
adventure as other practices (Callon, 1998a). Thus science in general is a practice 
that translates other practices (Latour, 1987), and in this specific context economics 
translate markets’, i.e. a performative science that simultaneously describes and 
constructs its subject matter (Cochoy, 1998; Callon, 1998a; du Gay & Pryke, 2002; 
Dumez & Jeunemaitre, 1998; Law, 2002). Economic theory is, in a cultural 
economy perspective, considered to be in a constant dialogue with other practices. 
This dialogue can be viewed as a translation process where, on one hand, 
economics try to bring in what is “out there” (the economy) “in here” (the 
scientific text) and by this include and exclude readers (Latour, 1987); scientific 
texts – among other scientific acts – are black boxing the world. On the other 
hand, texts are always in the hand of its translators – readers. However, as Latour 
(1987) argues, it takes a lot to open up a black box, when facing ten thousands of 
references, diagrams and graphs and other heterogeneous material. The scientific 
text is perfectly designed to fortify itself against disbelievers (Latour, 1987).  
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Consequently, it is not enough to state that economics has a rhetoric platform 
only (Czarniawska, 1999; McCloskey, 1986), as Callon (1998:31) notify us:  

”As the sociology of science has shown, we cannot detach rhetoric, its forms and 
effects, from the controversies, theoretical or political, in which the protagonists are 
engaged.”

A story widely used in economic handbooks, according to Dumez & 
Jeunemaitre (1998), is the cement industry. It belongs to the most studied and 
modelled industries despite the fact that its economic relevance is marginal. Why is 
this? Dumez and Jeunemaitre (1998) conclude that this is because the cement 
industry corresponds well to the economic theory and model of oligopoly. This is 
Dumez and Jeunemaitre’s (1998) describing part – the textual communication. 
Another aspect is that economists are frequently involved as advisors in the cement 
industry (for example when legal conflicts arise). Consequently we can recognise 
two kinds of organizing, a textual as well as an advisory. No one aspect is here 
considered more important than the other, both are constantly organizing practice, 
as well as there are no fundamental differences between the two. However, as 
Callon (1998a) informs us, it is more common to study advisors than the scientific 
text itself. It is the scientific text itself that is of particular interest in this 
dissertation.

Discourse 3. Tokens of rationality 
Everywhere in the western societies tokens of rationality are present1, which 

remind us that we can and should act as rational individuals – no matter what type 
of rationality; sociological or economical. In this context, however, economic 
rationality is in focus, but within a cultural economic context wherein culture is 
broadly defined. Further, it is not important to analyse under which conditions 
tokens of rationality remind us to act rational, i.e. if the modern or postmodern 
condition happen to be more prominent. Consequently whatever origin tokens of 
rationality have, is considered unimportant as long as we keep in mind that tokens 
can be, and often are, totally contradictory – another paralogic situation facing 
human beings. Anyhow, there are numerous tokens of rationality that reminds us 
every day, at work, at home, while shopping etc; pricing and the price mechanism, 
the limited company, the stock exchange, the written contract, laws, supply and 
demand, marketing models, financial and accounting systems, the market in general 
(whatever that is), shopping centres, economic theories and so on (Allen, 2002; 
Callon, 1998a; Cochoy, 1998; Dumez & Jeunemaitre, 1998; Law, 2002; Slater, 
2002). 

                                          
1 I seem to forget the 3rd world here, and a bunch of other otherness too? For the 3rd world concerned this does 

not mean that I immediately conclude that we actually are better – more modern – compared to them. The other 
bunch of otherness excluded is maybe a more serious flaw, but yes I focus narrowly on two huge discourses here – 
sociology and economics, and some other discursive dichotomies too. 
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Thus, influenced by tokens of rationality actors really believe that it is necessary 
– an obligatory passage point (Callon, 1986) – and possible to act as homo 
economicus. Callon (1998a) has presented a wonderful story about a strawberry 
market, which could be pedagogically helpful here. The story take place in a little 
village in France where actors construct a market with characteristics 
corresponding to the model of perfect competition as presented and prescribed by 
the academic field of economics: 

A perfectly qualified product 
A clearly constituted supply and demand 
The establishment of an equilibrium price by organising transactions 

The market was situated in a warehouse built to allow uncoordinated 
transactions between buyers and sellers. Producers and shippers delivered their 
products on a daily basis. The products were kept in baskets and the products were 
batched with a corresponding data sheet, which was immediately given to the 
auctioneer. The auctioneer then compiled a catalogue with all the necessary 
information about the products, i.e. the price. Buyers and sellers meet in the 
auction room designed to prevent them to se each other, but despite this they had a 
clear view of the auctioneer and the electronic board where the prices were 
displayed. The products lying side-by-side allowed competitors and customers to 
compare quantity and quality of the products. In this story, actors created a market 
place where sufficient knowledge of the market was provided – symmetrical 
information – at the same time actors’ that had personal relations to each other 
entered into impersonal relationships. Thus every actor participating in the 
transaction of products had enough space of calculability to act economic rational 
as prescribed by economic neoclassical theory. This space of calculability was 
indeed created with the help of rational tokens such as material, procedural, legal, 
and money elements, e.g. the price-mechanism, the physical layout of the 
warehouse, batched products, the electronic board etc., but another crucial point of 
this story is yet to be told. The actor responsible for this project (the birth of a 
market) was a young counsellor who used his knowledge in neo-classical theory to 
create this market and, as Callon (1998a:22) writes: 

“The project he managed to launch, through alliances and skill, can be summed up 
in a single sentence: the construction of a real market on the pure model of perfect 
competition proposed in economics handbooks.” 

Callon (1998a) concludes that not only material, procedural, legal and money 
elements facilitate this space of calculability. Another crucial element, for Callon 
(1998a), is the economic theory itself, as outlined in the previous section, 
considered to be a powerful discursive force influencing the actors’ notion of the 
market place. The final conclusion that Callon (1998a) draws from this strawberry
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market story is distinctive; homo economicus does exist on the marketplace, which 
leads me to the next discourse. 

Discourse 4. Actors 
If society is a circulating entity (Latour, 1999a; 1999b), wherein different 

heterogeneous material circulates (Callon & Law, 1997), it follows as a consequence 
that actors in a cultural economy grab and mould whatever heterogeneous material 
to ensure that reasonable state of affairs is achieved. From this I argue, in line with 
(Latour, 1987), that it is we, the social scientists, that do not know what is going on 
in practice, not they. Human beings situated in longer or shorter networks reflect 
on their situation every day! As noted earlier, a priori division of society into 
micro/macro and society/nature hinders the understanding of social practice. But 
by claiming the end of some dualisms, the framework of a cultural economy 
perspective does not suggest that we should kill off all dualisms. In order to do 
something we have to simplify, science is no exception of this; to divide, to exclude 
and include is an inherent need of all human beings (Law, 1994). Instead, this line 
of argumentation seek to address the need of critical reflection upon how a priori 
defined scientifically made dualisms include some things (which I refer to as the 
“Order”) and exclude other things (which I refer to as the “Other”). The bottom 
line of this argument, the necessity of creating dualisms, is that we, the social 
scientists, could get new insights by throwing away some of them.

An inherent feature of ANT is its claim that actors can be human and 
nonhuman. I will not go into detail here on what consequence this dualistic 
elimination has, it is a well-known realism-relativism debate. Suffice it to state that 
ontologically I draw a line between human and nonhumans but epistemologically 
this dualism is eliminated. Things have no will on its own; it needs someone who 
represents them – listen, understanding, talking to and on behalf of them. As a 
consequence actors are human, and only human, and all other possible 
heterogeneous material, animals excluded, are things. Actors, however, can behave 
and translate in different ways and things can adopt different meanings and roles; 
human beings can be actors in a true sense, within an Actor-Network-Theory 
framework, in that they draw things together, or human beings can behave in other 
ways that renders them a position as non-actors – reduced only to intermediaries. 
Put differently, some actors are performed or organized by network effects, and 
other performs or organizes these effects (Law, 2002). When a human being is an 
actor translating in actor-networks or just has an intermediary role is an empirical 
issue (Callon, 1991). But in general all human beings are performed and organized 
and they achieve their particular form “(---) as a consequence of the relations in which they 
are located”, as Law (2002:5) expresses it, in the same time as the networks relations 
are constantly affected and translated by human conduct (how to translate and label 
economization, economics, tokens of rationality and actors). This all come down to 
that things has the ability to show humans epistemological possibilities, things are 
sociotechnical artefacts built to contain and centre worlds, for example a
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spreadsheet in Excel containing numerical information about how many man-hours 
ongoing projects have spent during certain time periods (Law, 2002). 

Some reflections on the cultural economy framework 
The argument outlined so far, applied to empirical studies of public sectors in 

general, reveals that there is not only one practice to investigate based on dualistic 
epistemological points of departures (either culture and nature and so on) but that 
there are practices, practices and more practices, which are materially 
heterogeneous. More specified to my own research, where actors are trying to 
construct a market within a public framework, there are markets, markets, and 
more markets (Callon, 1998; Law, 2002) and in order to understand these particular 
settings we need to follow actor-networks. A perspective that pay attention to 
Order and Other and to material heterogeneity, as I suggested here within a cultural 
economy perspective, could prove fruitful, as Callon (1999) states, even in such a 
framed setting as the market.

A few issues need now be clarified. First, I do not analytically divide content and 
context into separate entities; stipulating exclusive property rights – a singular body 
– to economization; economics; tokens of rationality and actors. Empirically 
something can have very different shapes simultaneously, for example economic 
theory can be a long dusky, and sometime an invisible, discourse the same time it 
can be distinctively manifested in a human body, an actor, the same time that it can 
be a token of rationality – an economic textbook. It all comes down to the local 
character of the translating process (what circulates, how it circulates and how it is 
translated). Second, ascribing the actor the ability to believe that s/he can act as 
homo economicus does not imply that they actually have the ability to do this (cf 
Callon, 1998b and his discussion on externalities, framing and overflowing). The 
point is to analytically recognize that actors, among many other things, firmly 
believe in acting as homo economicus. This is the insight that the sociologist has 
deprived the economist, the same time as the economist has failed to capture the 
cultural turn in the economy (du Guy & Pryke, 2002).  

When introducing this heterogeneous material framework I have carried with me 
my epistemological and empirical experience, the same time as I carried with me 
my world-views, or is it my worlds view, or worlds-views (multiple in a true sense 
of the meaning). The first two discourses circulating in the cultural economy, which 
are economization and economics, are therefore ontologically driven. The two 
other discourses, which are tokens of rationality and actors, are epistemologically 
driven. Acknowledging that this separation is problematic – the black box of 
epistemology/ontology is leaking – I choose this in order to throw other dualisms 
at the bonfire, especially that of sociology/economics and micro/macro! What a 
paradox, what an anomaly I have created, hopefully it is worth it, i.e. that some 
blind spots are found? 
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Finally, the interferences where translating actors take part in language games 
(Lyotard, 1979), there social scientists must be also; alert and ready to follow actors 
and actor-networks, i.e. the multiple processes of simplifications, complexities and 
blurredness. It is in language games that actors are connecting to circulating 
heterogeneous material, where black boxes are shut and reopened, and obligatory 
passage points are constantly constructed.

Some methodological aspects 
The study conducted contains interviews with politicians, professionals and civil 

servants and approximately 70 were conducted between 2000 and 2003. The 
interviewees are selected from and grouped in three categories, politicians, 
professionals and civil servants. Politicians include actors from both the left wing 
and the right wing. All of the politicians participating in this study have strong 
connections to healthcare. The professionals include those who actually treat 
patients – doctors – but also union officials, hospital managers and so on. I have 
not interviewed a professional that treats patients’ on daily basis, but many of the 
professionals’ interviewed have this background. Civil servants include actors who 
have administrative positions within a hospital and those who prepare the 
foundation that the politician decides upon. The latter is in theory politically 
independent but this has not to be the case in practice. It is only actors’ in top 
positions within healthcare that are part of the study. Why not interview actors at 
the grass root level? I will in this short summary provide two reasons for this; first, 
actors’ positioning high levels simply has more influence and power to develop the 
healthcare, and secondly, the more distant from the patient actors are, the more 
dominant the administrative and economic logic becomes. Further empirical 
material investigated and visualized are political platforms and protocols from The 
County Council Assembly in which the political language games took place. 

A textual analysis with emphasis on actors’ thoughts and actions on competition 
is used, thus the actors’ description of the world they live and act upon is in the 
foreground. It is therefore assumed that how human beings think influence action, 
but the hymn of causality is not celebrated here; what actors’ think at one point in 
time are what they actually do! Because of this I conduct a process study where I 
study actors’ thoughts and actions over three years, on the what, why and how of 
competition and the competitive market. Thoughts and actions from the past, from 
early nineties an onwards, are also captured in the interviews. However, actors 
thoughts are not produced in vacuum, the narratives are produced in dialogues 
where themes and processes are discussed. The narrative dialogues that took place 
between actors’ and me are found in appendix 1-8, where each narrative has a 
distinct position in relation to the empirical and analytical setting called The 
Economic Laboratory (part two in the thesis). Each appendix is numbered between 
1-8 and the visualized dialogues can be viewed as those that I found most relevant 
for my analytical and reflexive insights. 
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Centres of calculations organising worlds 
The cultural economy is colonized with multiple, circulating centres of 

calculations. Centres of calculations that are continuously closing and opening 
black boxes creating simplifications, complexities and blurredness, in which human 
beings try to be creative, reasonable and calm; on grounds that is slipping away 
from them (to paraphrase Schumpeter, 1950). I was surprised to find that there 
were centres of calculations everywhere in the County Council of Stockholm, 
constructing multiple calculations and pricing of every heterogeneous material (the 
limited company, patients, buildings, staff, quality etc.); multiple translations of 
history, present and future (what happened in the 90ths, what will happen in the 
new millennium, and how is this affecting the present time); multiple associations, 
enrolments and mobilizations of actors in the actor-networks (politicians, civil 
servants, professionals, patients, voters, citizens) and multiple translations of tokens 
of rationality (the limited company, accounting systems, executives and boards of 
directors, private firms etcetera). But never the less centre and periphery shifted 
because that power is also circulating in the cultural economy. The centres of 
calculations were indeed a great force when the unreal (economic neoclassical 
theory) became real and the real (the County Council of Stockholm) became unreal, 
and when Other became Order, and vice versa, creating multiple cascades of new 
strangers and pariah in health care. 

What I will do now is to describe a distinctive feature in a cultural economy, 
derived theoretically as well as epistemologically and empirically. In some sense it is 
a framework that put forward the need to pay attention to Order and Other and 
the processes of simplification, complexity and blurring. A fairly decent definition 
of ANT could be that it is directed towards studying what draw things together 
(Latour, 1999b; Law, 1999; 2002). A crucial centre for drawing things together has 
been the scientific laboratory (Latour, 1987), spreadsheets such as excel (Law, 
2002), a bridge (Callon & Law, 1997), or a warehouse (Callon, 1998a) that 
constructs the calculative space needed to act rational. Whereas Latour’s laboratory 
consists of every thinkable material, Law’s (2002) and Callon’s (1998) spreadsheet 
and warehouse focus on the construction of calculative space needed to create and 
maintain economically subjective strategies. It is the latter that is of particular 
interest in a cultural economy perspective and numerical re-presentations within. 
We are witnessing (in the age of increasing economization, economics central role 
in organizing markets, tokens of rationality’s epistemological influence, and actors’ 
need of acting economically rational) an ever-increasing trust in numbers and 
statistical calculations as basis for decision-making and actions. As Light (1988; 
2000) consequently argue, the monitoring society searching for economic efficiency 
has reached public sectors (health care in this case) throughout all continents of the 
world within the campaign of deregulation, privatization and competition (Light, 
2001). This translation of heterogeneous circulating material has changed the 
profession’s autonomous position and created an obligatory passage-point, the 
need to visualize and calculate accountability in monetary terms (Light, 1988). 
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What draw Callon, Law and Latour together is that the calculation centres are 
stationary – fixed in time and space. Czarniawska (2004a) while searching for one 
calculation centre discovered that they were dispersed throughout many places, 
which imply that researchers need to conduct mobile ethnographic studies. 
Moreover Czarniawska (2000; 2004a) focus on action-nets as study objects instead 
of organisations, a reversal of the time perspective – from chronological time to 
kairotic time and the insight that in a narrating world the end determines the 
beginning. A cultural economy perspective hook up to the fundamental idea of 
calculation centres to study the drawing together of heterogeneous material. The 
need to follow mobile calculation centres, as proposed by Czarniawska (2004a), is 
also highlighted. We need to abandon studies of factory-like organizations and 
instead study organising of processes, as translations (Callon & Latour, 1981) or 
activities in action-nets (Czarniawska, 2000; 2004a). But in a cultural economy we 
need to go further because some distinctive features of, what I refer to as, centres 
of calculations (both in plural to emphasize that what I have in mind here is 
something that construct multiple worlds) is that it is not only the end that defines 
the beginning. When Kairos dominate Chronos there circulates multiple 
translations of the present, which comprise multiple translations of the past, 
present and the future. Moreover, centres of calculations are not only dispersed. As 
the exploding development of information technology, easy access to user-friendly 
spreadsheets and statistically ready-made calculations, pave the way, centres of 
calculations are to be found everywhere. 

Some syntheses 
In this last section of the summary, I will just quote some of the syntheses made 

in the dissertation and briefly comment each. The first synthesis is: 

In their travels in the material heterogeneous networks, in which worlds are created 
and centred (through sociotechnical material), the actors become more and more short-
sighted, but with greater and greater potential ability to create side effects. 

The synthesis made corresponds to the different sediments of the translation 
process – which is simplification, complexity and blurredness – and explicitly 
belongs to the state of blurring. Next synthesis suggest that actors who are 
organizing activities in blurred landscapes, must, to be able to reconnect to the 
“lost” meanings of the world: 

Trace the marks of transformations that have occurred in the material 
heterogeneous networks. 

This synthesis corresponds to Latour (1987) who suggest that to open up black 
boxes (of science) ultimately means that actors must perform the same experiments 
as in the laboratories studied. It follows then that I in the thesis suggest that: 
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To be able to identify and to describe complexity we, the social scientists, have to 
trace transformations and translations that have occurred in the centres of the material 
heterogeneous networks, which is characterized by high density and numerous 
associations in its interferences. 

Another outcome of this study is that the translated becomes “real” and the 
translating actors’, their behaviour, thoughts and human interaction as such, 
becomes “unreal”. Thus the synthesis is that: 

The unreal economic theory becomes real and the real (health care) becomes unreal. 

And finally the overall synthesis of translations of competition is that: 

The competitive market is what actors construct it to be – nothing more, nothing 
less.

This synthesis simply suggests that what is needed, to understand competitive 
processes and constructed complexities, is to follow and study actors in materially 
heterogeneous networks. This synthesis is possible in a framework wherein 
competition is considered a process that simultaneously is culturally and 
economically embedded (Callon, 1998a). A framework that recognize that humans 
act as homo economicus, as for instance sociology excludes, the same time as 
humans act culturally, as economics excludes, thus the synthesis that:

Culture is economy and economy is culture.  

This is basically the notion of “Reflexive Economization in Cultural Economies” 
(please note that this “label” also contains a friction between modernity and post 
modernity, se section on economization above). A synthesis, of special importance 
in the thesis, is that actors, when translating and organising worlds create side 
effects that go beyond their modernistic world-view. What is worse is that these 
side effects, what I refer to as the Other side effects, is neither perceivable nor 
comprehensible by the modernistic Order, and thus not by the actors. It takes mess 
to capture mess, it takes disorder to capture disorder and it takes complexity to 
capture complexity (Law, 1994; 1999; 2002; 2003; Law & Mol, 2002). The 
alternative story on competition put forward here suggests that the usual 
assumption of economic theory that internalized and framed economic transactions 
usually are considered the norm and side effects the exception on the markets, is 
misleading. Rather, as I now put forth the last synthesis in this fragmented 
summary, it is the opposite: 

In the “Reflexive Economization and Cultural Economies”-perspective the norm is 
side effects and internalized and framed economic transactions are the exceptions. 
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