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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva vilka likheter och skillnader som 

finns inom användandet av ersättningsmodellen pay for performance (P4P), inom hälso- och 

sjukvården, i Sverige och Storbritannien under tidsavgränsningen 1980–tal till 2000–tal.  

Metod: Uppsatsen är skriven som en komparativ studie mellan två länder och materialet som 

samlats in har hämtats från tidigare studier och artiklar och är således en sekundär 

litteraturstudie.  

Resultat: En av de stora skillnaderna som uppenbarats under undersökningen är att det skiljer 

sig stort mellan hur mycket vårdgivarna själva kan påverka den ekonomiska ersättningen och 

till vem den betalas ut. Det finns även kopplingar mellan införandet av prestationsbaserade 

ersättningsmodeller och de politiska förändringsprocesser som skett, det har visat sig att det 

finns kopplingar mellan den återhållsamma ekonomin som präglade 1980-talet, och införandet 

av P4P under 1990-talet. 
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Abstract  

Purpose: The purpose of this study is to investigate and describe the similarities and differences 

regarding the management model Pay for performance (P4P) in health-care in Sweden and 

Great Britain. The chosen time delimitation for this study is the years between the 1980´s and 

the 21st century. 

Method: This thesis is a comparative study of two countries and the material collected has been 

taken from earlier studies and articles and is thus a secondary review.  

Results: One of the big differences between the two countries, which is shown in this study, is 

that it differs greatly between how much the care providers themselves could influence the 

financial compensation, and to whom it is paid. There are also connections between the 

restrained economy that characterized the 1980´s and the implementation of P4P during the 

1990´s.  
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1 Inledning 

Denna uppsats behandlar den ersättningsbaserade styrmodellen pay for performance  (P4P) och 

dess historiska utveckling i Sverige och Storbritannien under de senaste trettio åren. Uppsatsen 

skrivs i form av en komparation mellan den utveckling som skett i dessa två länder och vilka 

likheter och skillnader som finns inom två demokratiskt styrda länder som båda har infört 

styrmodellen P4P inom vården. Att undersöka andra länders hälso- och sjukvårdssystem samt 

ta del av deras erfarenheter är intressant då det kan ge en inblick i hur man på bästa sätt kan 

åstadkomma realistiska förväntningar av de effekter som kan uppstå av styrmodellen.1  

Styrningen inom hälso- och sjukvården, både i Sverige och internationellt, har förändras under 

de senaste trettio åren. Idag styrs vårdgivare allt mer av ekonomiska incitament och olika 

styrmedel i form av resultat och ersättningsmodeller. Det har blivit allt vanligare att koppla 

betalning till måluppfyllelse, prestation och resursinsatser.2 Uppsatsens syfte är att jämföra 

vilka likheter och skillnader som finns inom styrmodellen P4P inom hälso- och sjukvården i 

Sverige respektive Storbritannien. I början av 1980-talet använde Sverige sig mest av den 

traditionella fasta anslagsmodellen, då rörliga ersättningsmodeller främst infördes på 1990-

talet.3 Storbritannien har haft rörliga ersättningsmodeller något längre än Sverige, då de införde 

P4P år 1982. Idag använder båda länderna fasta och rörliga ersättningsmodeller, dock ser det 

lite olika ut regionalt och kommunalt.4 

Inom hälso- och sjukvården är det idag vanligt att man diskuterar olika modeller om hur 

ersättning och resultatfördelning skall utformas för att uppnå en kvalitetssäker och 

kostnadseffektiv vård. Både i Sverige och internationellt finns det stora ambitioner om att man 

med hjälp av ersättningssystem skall lyckas bidra till en mer patientfokuserad, samt resultat och 

kvalitetsinriktad utveckling inom hälso- och sjukvården. I Sverige har det under det senaste 

decenniet skapats ett nytt fokus på hur ersättningssystem skall införas inom hälso- och 

sjukvårdens organisering och ledning. Storbritannien är tillsammans med USA världsledande 

inom utvecklingen och införandet av P4P inom hälso- och sjukvården och på grund av detta 

används Storbritannien som en komparation jämtemot Sverige.5  

                                                           
1 Papanicolas, I., & Smith, P.C, ”Health System Performance Comparison. An agenda for policy, information 

and research”, 2013, ss. 366-367 
2 Lindgren, P., ”Ersättning i sjukvården. Modeller, effekter, rekommendationer”,  2014, ss. 5-7 

3 Anell, A., ”Värden i vården – en ESO-Rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården”, 2010, s. 29 
4 Smith, P.C., ”Performance Management in British Health Care: Will it Deliver?”, 2002, s. 104 
5 Anell, A., ”Värden i vården - en ESO-Rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården”, 2010, s. 36 
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1.1 Disposition 

I kapitel ett beskrivs syfte, frågeställningar och det teoretiska ramverket, vilket ger underlag för 

uppsatsens grund och fokus samt de teorier, modeller och den litteratur som använts till denna 

litteraturstudie. I kapitel två beskrivs metod, metoddesign samt metodkritik. I det tredje kapitlet 

presenteras den empiriska undersökningen i form av resultat och sammanfattning. I det fjärde 

kapitlet presenteras analys, sammanfattning, diskussion och i det femte och sista kapitlet 

beskrivs fortsatta studier.  

 

1.2 Avgränsning 

Det objekt som valts till denna studie är hälso- och sjukvården i ett brett perspektiv. Således har 

ingen avgränsning av offentlig eller privat vård gjorts eller vård på regional eller kommunal 

nivå. Studien ämnar göra en bred jämförelse mellan hälso- och sjukvården i de båda länderna. 

 

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka likheter och skillnader som finns angående hur 

styrmodellen P4P används inom hälso- och sjukvården i Sverige respektive Storbritannien 

under den avgränsade tidsperioden 1980–tal till 2000–tal. Denna uppsats är en litteraturstudie 

och är genomförd som en komparation mellan dessa två länder.  

 

1.4 Frågeställning 

 

 Vilka likheter och skillnader finns inom ersättningsmodellen P4P, inom hälso- och 

sjukvården, i Sverige respektive Storbritannien från 1980–tal till 2000-tal? 
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1.5 Teoretiskt ramverk 

 

I det teoretiska ramverket presenteras den teoretiska utgångspunkt som valts för att göra denna 

litteraturstudie samt en kortare överblick över den litteratur och teori som använts i studien. 

En kort presentation av principal/agent teorin ges på grund av dess nära anknytning till de 

ersättningssystem som används inom både Sverige och Storbritannien. Cutlers tre 

utvecklingsfaser kommer även att presenteras då dessa är en viktig aspekt för att förstå den 

utveckling som skett inom organisering och styrning av hälso- och sjukvården över tid. Vidare 

ges en kort genomgång av Beveridge modellen för att ge en överblick av dess betydelse för det 

politiska perspektivet. 

 

1.5.1 Tidigare forskning 

Det finns idag mycket forskning som berör ersättningsmodellen P4P och det finns även många 

internationella komparationer,6 dock har det under uppsatsens undersökningsfas ej hittats någon 

komparation mellan Sverige och Storbritannien. Vid val av teori har stort fokus legat på vilken 

validitet litteraturen har i sammanhanget ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvården. 

Några författare har valts ut som bas i det teoretiska ramverket som denna litteraturstudie lutar 

sig på. Valet av dessa forskare har baserats på ett antagande om deras validitet inom 

forskningsämnet P4P, vilket utförts genom att lokalisera de namn som ofta blir omskrivna och 

hänvisade till av andra forskare. Återkommande namn som under många år bedrivit forskning 

inom ämnet P4P i denna uppsats är framförallt Anell och Cutler. Andra källor som använts som 

teoretisk utgångspunkt är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), PrioriteringsCentrum, 

Regeringskansliet, Regionkansliet i Västra Götaland, Myndigheten för vårdanalys, The 

European Observatory on Health Systems and Policies samt analysenheten på hälso- och 

sjukvårdsavdelningen. Artiklar och rapporter som valts ut är hämtade från bland annat Health 

Affairs, Department of Public Health and Primary Care, The New England Journal of Medicine, 

The Royal Society of Medicine, Health Service Research och Journal of Economic Literature. 

Enligt Papanicolas och Smith är internationella jämförelser utan tvekan en viktig potentiell 

drivkraft för förbättringar inom hälso- och sjukvårdssystem. Jämförelser mellan olika länder 

kan erbjuda ett unikt verktyg för beslutsfattare som har ett intresse av att djupare förstå om 

deras befintliga hälso- och sjukvårdssystem är lika bra som det har potential till att kunna bli. 

                                                           
6 Papanicolas, I., & Smith, P.C, ”Health System Performance Comparison. An agenda for policy, information 

and research”, 2013, s. 119 
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Även om forskningen på hur man kan göra jämförelser snabbt går framåt så finns det fortfarande 

ett stort utrymme för feltolkningar och missbruk av information inom jämförelser. Trots de 

misstolkningar som kan ske är det, enligt Papanicolas och Smith, enorma förtjänster som kan 

vinnas av internationella jämförelser.7 

 

1.5.2 Principal/agent teorin 

Principal/agent teorin är en genomgående vinkel genom uppsatsen då den beskriver de 

förhållanden som uppstår mellan mottagare och betalare inom hälso- och sjukvårdens 

ersättningsmodeller. 

Enligt Anell baseras nästan all den ekonomiska forskning gällande ersättningsprinciper som 

görs inom hälso- och sjukvården på grundläggande beståndsdelar ur principal/agent teorin. 

Anell menar även att principal/agentförhållanden uppstår i princip alla ekonomiska system eller 

organisationer där en organisation eller individ ger en annan organisation eller individ ett 

uppdrag i utbyte mot någon typ av ersättning.8 Principalen, uppdragsgivaren, efterfrågar någon 

typ av tjänst och erbjuder agenten, uppdragstagaren, någon typ av ersättning. 

Principal/agentförhållanden inom hälso- och sjukvården kan enligt Jacobsson se ut på olika sätt. 

Förenklat kan man säga att principalen inom hälso- och sjukvården är finansiären i form av en 

tjänsteman som verkställer beslut. Principalen innefattar dock mycket mer än så, politiker, 

sjukvårdsnämnder och allmänheten är även de principaler inom hälso- och sjukvården. 

Agenterna kan vara enskilda personer såsom läkare och sjuksköterskor, men det kan också vara 

hela sjukhus och avdelningar.9 Enligt Jacobsson skapas ekonomiska incitament på grund av 

ersättningsprinciper och i praktiken har det ofta visat sig att ekonomiska incitament har påverkat 

människors beteende. För de flesta verksamheter och organisationer är effektivitet ett 

återkommande och viktigt mål. Effektivitet påverkar medborgarnas möjligheter till att erhålla 

bra hälso- och sjukvård och är därav viktigt ur ett samhällsperspektiv. Är det dessutom så att 

verksamheten är mycket konkurrensutsatt är effektiviteten högst viktig för att verksamheten 

skall kunna klara av att överleva. Inom principal/agent teorin handlar effektivitet om att 

producera det som principalen vill ha, vilket i praktiken innebär en ständig dragkamp mellan 

produktion, kostnader och kvalitet.10  

                                                           
7 Papanicolas, I., & Smith, P.C, ”Health System Performance Comparison. An agenda for policy, information 

and research”, 2013, ss.366-367 
8 Anell, A., ”Värden i vården - en ESO-Rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården”, 2010, s. 36 

9 Jacobsson, F., “Monetära ersättningsprinciper inom hälso- och sjukvård”, 2007, s.6 
10 Jacobsson, F., 2007, s. 6 



 

9 
 

1.5.3 Cutlers tre utvecklingsfaser   

Cutlers tre utvecklingsfaser är återkommande genom uppsatsen på grund av att de beskriver 

hur styrningen av hälso- och sjukvården har förändrats under den valda tidsperioden.  

Enligt Anell finns det tydliga kopplingar mellan Cutlers olika utvecklingsfaser och hur man valt 

att styra och utveckla ersättningsmodeller inom hälso- och sjukvården.11 Cutler menar att de 

flesta välutvecklade länder har hårt reglerade system inom vården och han skildrar tre olika 

faser som beskriver hur den övergripande styrningen inom hälso- och sjukvården har utvecklats 

internationellt. Cutlers tre faser är: 1. “Universal coverage and equal access”, 2. “Control, 

rationing and expenditure caps”, och 3. “Incentives and competition”.12 Under Cutlers första 

fas utvecklades hälso- och sjukvårdssystemen genom att det gjordes stora satsningar på 

gemensamma finansieringar, såsom exempelvis utbyggnader av hälso- och 

sjukvårsinrättningar, vilket gjordes för att erbjuda hela befolkningen tillgång till god vård. Den 

första fasen var dock mest inriktad på att administrera expansion inom hälso- och sjukvården. 

Cutlers andra fas, ”controls, rationing and expenditure caps”, gjorde sitt internationella 

intågande under 1970-talet och är en direkt konsekvens av den första fasens expansion inom 

vården. Innebörden av detta blev att man tvingades att bli mer återhållsam angående hälso- och 

sjukvårdens kostnadsökningar. Enligt Cutler inträffade stora förändringar under 1980-talet, då 

rambudgeteringar infördes, vilket medförde att ett större ekonomiskt ansvar först lades på 

distriktsnivå för att sedan flyttas över till kliniknivå. Detta menar Cutler betydde att många 

sjukhuskliniker fick ett eget kostnadsansvar för den service som andra kliniker använde sig av, 

vilket resulterade i att internprissättning och resultatenheter utvecklades. Cutlers tredje fas, 

”incentives and competition”, infördes internationellt på slutet av 1980-talet. Det var under den 

tredje fasen som principal/agentrelationer började att införas på allvar inom den offentliga 

hälso- och sjukvården. Denna fas var en tid som präglades av ett fokus på produktivitet och 

kostnadseffektivitet, det var också nu som New Public Management började införas på bred 

front inom vården. Nya prestationsbaserade ersättningssystem skapades för att åstadkomma 

ökad produktivitet, kostnadseffektivitet samt ökade valmöjligheter för patienterna.13 Den 

tidsera som vi idag befinner oss i kan enligt Anell beskrivas som en fortsättning på Cutlers 

tredje fas, med inslag av tydliga incitament av konkurrens inom hälso- och sjukvården. Dock 

hävdar Anell att det finns vissa skillnader som gör att det även kan vara relevant att tala om en 

                                                           
11Anell, A., ”Värden i vården - en ESO-Rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården”, 2010, s.28 
12 Cutler, David. M, “Equality, Efficiency, and Market Fundamentals: The Dynamics of International Medical-

Care Reform”, 2002, Vol. XL., ss. 890-891 
13 Cutler, David. M, 2002, Vol. XL., ss. 890-891 
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fjärde utvecklingsfas. Detta baserar Anell på den utveckling som växt fram under 2000-talet, 

vilket Anell hävdar skiljer sig på sätt och vis från den tredje fasen, då 2000-talet präglas av 

hälso- och sjukvårdens kvalitet och resultat i större utsträckning. 14 

1.5.4 Beveridge modellen 

Beveridge modellen beskrivs då den är gemensam för både Sverige och Storbritannien, båda dessa 

länders hälso- och sjukvårdssystem är uppbyggda på bas av denna modell som står för skattefinansierad 

och universell grundtrygghet. Både Sveriges och Storbritanniens hälso- och sjukvård bygger på 

skatteintäkter.15 

Beveridge modellen är namngiven efter mannen som designade National Health Service i 

Storbritannien, William Beveridge, och Beveridgerapporten som han skrev 1942 har fått stort 

anseende runt om i världen. Beveridge modellen används idag i både Storbritannien och 

Sverige, samt i många andra länder, och dess innebörd är att hälso- och sjukvårdssystemet 

finansieras av staten genom skattebetalningar från befolkningen. Sverige har traditionellt sett 

blickat ut över landets gränser för att hämta inspiration, vilket många gånger har inneburit att 

inspiration inhämtats från Storbritannien.16  

 

1.5.5 Variationer av ersättningsmodeller 

Inom det teoretiska material som studerats inför denna uppsats finns fyra huvudtyper av 

ersättningsmodeller som en röd tråd inom nästan all litteratur. Dessutom finns det olika 

variationer av hur ersättning betalas ut. För att lättare förstå uppsatsens resonemang och 

resultat ges här en kortare genomgång av vad detta innebär. 

 

Enligt Van Herck et al. är pay for performance ett ingripande med avsikten att stödja kvalitets- 

effektivitets- och resultatförbättringar. Detta sker genom att principalen delar ut ekonomisk 

ersättning till agenten utifrån uppnådda resultat. Enligt författarna är P4P ett brett begrepp som 

innefattar många olika typer av mått, vilket kan ske i alla möjliga kombinationer med andra 

kvalitetsområden.17 Inom hälso- och sjukvården finns det olika variationer på hur ersättning 

betalas ut och det talas ofta om prospektiv ersättning och retrospektiv ersättning. När en typ av 

                                                           
14 Anell, A., ”Värden i vården - en ESO-Rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården”, 2010, s.29 
15 Lindström et al., ”Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem. Erfarenheter från Danmark, Norge, England 

och Nederländena”, 2014(8). s. 45 
16 Edebalk, P.G., ”Beveridge planen – en klassiker”, Socialvetenskapliga klassiker, 1999, s.169 

17 Van Herck et al. ”Systematic review: Effects, design choices, and context of pay-for-performance in health 

care”, BMC Health Services Research, 2010, 10(247), s. 2   
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ersättning är bestämd i förväg är det en prospektiv ersättning, vilket alltså innebär ett fast 

belopp. När ersättning bestäms i efterhand är det en retrospektiv ersättning, alltså ett rörligt 

belopp. De huvudtyper av ersättningsmodeller som beskrivs inom litteraturen som används 

inom hälso- och sjukvården är anslagsmodellen, kapitationsmodellen, ersättning per 

produktgruppsmodellen samt åtgärdsbaserade modellen. Den första modellen, 

anslagsmodellen, innebär att den ersättning som betalas ut är baserad på en fast, förutbestämd 

budget. Detta är alltså en styrmodell som är prospektiv. Den andra modellen, 

kapitationsmodellen, baseras ersättningen på det antal personer som vårdgivaren har ansvar för, 

patienterna. Detta är en fast styrmodell och är således alltså även prospektiv. Den tredje 

modellen, ersättning per produktgrupp, är en ersättningsmodell som är baserad på 

produktgrupper såsom diagnosrelaterade grupper (DRG) och vårdepisodersättning. Detta 

innebär att vårdgivaren ersätts med ett fast, förutbestämt pris utifrån ett definierat åtgärdspaket. 

Således är denna styrmodell även prospektiv. I den sista och fjärde modellen, åtgärdsbaserade 

modellen, ges vårdgivaren ersättning i efterhand baserat på de åtgärder som presterats, detta är 

alltså en retrospektiv styrmodell.18 

2 Undersökningsmetod 

__________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras den metod som valts för att genomföra denna studie. Vidare ges en 

beskrivning av uppsatsens design, dess analysmodell och valet av datainsamlingsmetod. 

Slutligen presenteras metodkritik och metoddiskussion, där för och nackdelar med 

undersökningsmetod diskuteras.  

 

En övergripande analys av forskning i form av en litteraturstudie visade sig vara den mest 

lämpade metoden för att uppnå syftet att undersöka P4P historiska skeende i både Sverige och 

Storbritannien. Innebörden av att analysera stora mängder text är enligt Esaiasson et al. att man, 

genom att noggrant läsa textens helhet, delar och kontext, lokaliserar det väsentliga innehållet 

i texten.19 Enligt Denk erbjuder komparativa studier en möjlighet att utifrån olika syften studera 

politiska system. Denk menar att den komparativa studiens övergripande syfte är att skapa en 

förståelse för de politiska systemens uppbyggnad, betydelse och orsaker samt att sätta det i sitt 

                                                           
18 Lindgren, P., ”Ersättning i sjukvården. Modeller, effekter, rekommendationer”,  2014, ss.7-8 
19Esaiasson, Oscarsson, Gilljam & Wägnerud. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och 

marknad., 2014, s. 210 
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sammanhang med det valda specificerade forskningsområdet.20 Denna komparativa 

litteraturstudie undersöker Sveriges och Storbritanniens användande av ersättningsmodellen 

P4P inom hälso- och sjukvården inom den valda tidsperioden, vilket sker genom att studera 

ländernas politiska skeenden över tid. 

2.1 Undersökningens design 

Enligt Denk finns det lera former av komparativa studier, bland annat beskrivande och 

förklarande studier. Denna uppsats skrivs som en beskrivande komparativ studie, och har 

således ett deskriptivt syfte. Denk menar att komparativa studier som görs genom ett deskriptivt 

syfte beskriver politiska händelser och objekt i antingen ett specifikt land eller i flera länder. 

Denk hävdar att det är bra att dela in länder som skall jämföras i olika grupper med hjälp av 

komparativa teologier, detta innebär att länder som har lika egenskaper kan sättas in i en grupp 

och länder som är olika bör sättas i en annan grupp. Denk hävdar att de länder som platsar i 

samma grupp är bäst att använda vid komparationer, då de bäst lämpar sig att jämföras på grund 

av sina många likheter.21 Valet av länderna Sverige och Storbritannien avgjordes av deras 

politiska likheter, då de båda är demokratiskt styrda länder som följer Beveridgemodellen.  

2.2 Val av analysmodell  

Att kritiskt granska textinnehållet och systematisera textinnehållet är enligt Esaiasson et al. två 

huvudtyper av textanalytiska metoder, som är bra att utgå från när man skall analysera en text.22 

I början av arbetet med denna uppsats gjordes en bred systematisk sortering i form av forskning, 

litteratur, böcker och rapporter. Under arbetets gång har en bortsortering genomförts då önskat 

resultat med teoriinsamling var att samla relevant litteratur för användandet av P4P inom 

Sveriges och Storbritanniens hälso- och sjukvårdssektorer. Således har resultatet av det 

insamlade material som använts i uppsatsen tagits fram genom en utgallring som skett i flera 

steg.  

2.3 Litteraturinsamling 

Den litteraturinsamling som gjorts har varit sekundär då den litteratur som samlats in är 

information från tidigare undersökningar från böcker, artiklar och statistik. Litteratursökning 

har främst gjorts via LibrarySearch via Newcastle University men även Google, Google Scholar 

och DiVA har använts. Referenser i funna artiklar har följts upp och kategoriserats efter 

                                                           
20 Denk, T., ”Komparativ metod – förståelse genom jämförelse”, 2002, uppl.1.,  s.8 
21 Denk, T., ”Komparativ metod – förståelse genom jämförelse”, 2002, uppl.1.,  s. 8 
22 Esaiasson, Oscarsson, Gilljam & Wägnerud. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och 

marknad., 2014, s. 211 
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relevans till studien. Sökord som använts har exempelvis varit P4P, pay for performance, 

structural change, cost effectiveness, health care, NHS, effiency quality indicators, 

resultatbaserad ersättning, prestationsbaserad ersättning, ekonomisk ersättning, 

ersättningssystem, hälso- och sjukvård samt en kombination av dessa sökord tillsammans. En 

selektering av funna artiklar har utförts där artiklar med till exempel specifika inriktningar inom 

vissa typer av sjukdomstillstånd sorterats bort, då de inte genererar en övergripande bild av 

P4P, och därav inte ansetts vara en bra informationskälla till denna uppsats. De artiklar som har 

valts ut behandlar bland annat P4P historiskt sett, från implementering till nutid i Sverige och 

Storbritannien, för och nackdelar med P4P samt ekonomiska incitament för P4P.  

2.4 Metodkritik 

I utförandet av denna litteraturstudie har mycket text genomgåtts på flera olika nivåer för att 

finna lämplig litteratur. Vissa texter och forskning har lagts åt sidan efter att de ögnats igenom 

eller ibland efter att enbart sammanfattning eller slutsatser lästs. Dock har nästan all den 

litteratur som ansetts vara relevant för undersökningens syfte och frågeställning, noggrant lästs 

ett flertal gånger. Genom arbetet med att finna lämplig litteratur att passa in i ramen för 

uppsatsens uppbyggnad har alltså mycket litteratur ansetts irrelevant i sammanhanget och 

därmed avslagits.  

När man gör en jämförelse mellan internationella hälso- och sjukvårdssystem är det enligt 

Papanicolas och Smith viktigt att vara försiktig i sitt val av indikatorer att jämföra då 

indikatorerna behöver vara lika på en sådan nivå att de går att jämföra med varandra, annars är 

resultatet av jämförelsen irrelevant.23 Valet av indikatorer till denna uppsats har ej skett inom 

någon särskild avgränsning, då en övergripande analys av likheter och skillnader utförts. 

Esaiasson et al. talar om de fyra källkritiska reglerna, vilka är oberoende, äkthet, samtidighet 

och tendens. Enligt författarna innebär källkritik att man bedömer hur trovärdig en text är. De 

betonar även vikten av att granska om, och i så fall på vilket sätt, sanningshalten i texten har 

influerats av eventuella omständigheter som förelåg i samband med textens intention.24 I arbetet 

med denna uppsats har intentionerna för att resultatet skall kunna baseras på en litteraturstudie 

som innehållit alla dessa fyra källkritiska regler självfallet funnits och varit önskvärt. Det är 

dock uppsatsförfattarens uppfattning att det inte är lätt att bedöma hur trovärdig en text är enbart 

                                                           
23 Papanicolas, I., & Smith, P.C, ”Health System Performance Comparison. An agenda for policy, information 

and research”, 2013, ss. 366-367 
24 Esaiasson, Oscarsson, Gilljam & Wägnerud. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och 

marknad., 2014, s. 279-280 
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utifrån att läsa den. För att kunna avgöra om författaren som skrivit texten inte själv håller några 

dolda åsikter som kan påverka utkomsten av den skrivna texten, krävs en djupare undersökning 

av författarens ståndpunkt i forskningsfrågan. Uppsatsförfattaren anser således att det är mycket 

svårt att avgöra litteraturens reliabilitet enbart genom att läsa den, vilken trovärdighet en 

författare har kan inte avgöras enbart genom att läsa hans eller hennes skrift, för detta krävs en 

djupare undersökning. Således anser uppsatsförfattaren att denna uppsats validitet har sina 

brister då den enbart är en litteraturstudie som bygger på sekundär information, i form av andra 

författares skrifter.  

 

Att göra jämförelser inom internationella hälso- och sjukvårdssystems prestationer, har enligt 

Papanicolas och Smith, stor potential och kan vara en rik beviskälla, samt även ha ett stort 

politiskt inflytande. Enligt författarna är det dock viktigt att tänka på att jämförelser som inte 

genomförs med en opartisk politisk tolkning och med korrekt validerade åtgärder kan framkalla 

negativa politiska konsekvenser. Därav är det viktigt att vara försiktig i sitt val av indikatorer 

att jämföra samt vilken metod man väljer och hur man framför sina tolkningar. Beslutsfattare 

bör därför försäkra sig om att definitionen av vad som är prestation bör vara tydlig och 

konsekvent. Det bör även passa in i ett tydligt koncept och ett tydligt ramverk som är lämpligt 

för de jämförelser man utfört. Det är även viktigt att de mått man använder sig av i en 

internationell jämförelse har en utbredd acceptans och definieras i otvetydiga termer som är 

förenliga med de flesta länders system för datainsamling. I mån av möjlighet kan man göra 

justeringar för variationer som uppstår i de demografiska, kulturella, ekonomiska och sociala 

omständigheter inom de olika nationerna. Om man gör det, möjliggör man därmed en mer 

meningsfull bedömning och jämförelse mellan de olika systemen. Det är även viktigt att man 

noggrant har avvägt både fördelar och nackdelar med enskilda nämnare när man mäter 

prestation inom hela hälso- och sjukvårdssystem.25 Någon tydlig och konsekvent definition av 

vad innebörden av prestation är i Sverige och Storbritannien har i denna studie inte undersökts, 

uppsatsförfattaren har heller inte valt ut några gemensamma nämnare vid jämförelsen mellan 

de båda länderna, vilket Papanicolas och Smith förespråkar. Däremot har uppsatsförfattaren 

med största avsikt ämnat hålla ett opartiskt förhållningssätt vid genomförandet av denna 

övergripande komparation. 

 

                                                           
25 Papanicolas, I., & Smith, P.C, ”Health System Performance Comparison. An agenda for policy, information and 

research”, 2013, ss.366-367 



 

15 
 

2.5 Metoddiskussion 

Svar på frågor som berör historiska skeenden såsom politiska förändringar och organisatoriska 

omstruktureringar, såsom P4P, återfinns lyckligtvis i omfattande litteratur, dock utesluter inte 

detta att det även finns nyckelpersoner som hade kunnat ge dimension och djupare förståelse 

till uppsatsen. Enligt Esaiasson et al. finns det en metod som kallas för snöbollsurval, vilket 

innebär att man söker information inom det undersökta området genom att låta nyckelpersoner 

peka vidare till nya nyckelpersoner, och på så sätt införskaffa sig kunskap om ett specifikt ämne 

som troligtvis inte hade kunnat återfinnas i teorin. Enligt Esaiasson et al. är nyckelpersonernas 

personliga erfarenheter en viktig aspekt av att djupare förstå undersökningsområdet.26 Ett annat 

tänkbart alternativ hade kunnat vara att använda sig av metodpluralism,27 exempelvis genom 

att både använda sig av en litteraturstudie och intervjuobjekt i form av nyckelpersoner, vilket 

hade kunnat ge större tyngd till uppsatsens resultat i form av en mer djupgående inblick i 

ländernas likheter och skillnader. 

3 Empiri och resultat 

__________________________________________________________________________________ 

l detta kapitel presenteras uppsatsens empiriska underlag som ger svar på uppsatsens syfte och 

frågeställning, vilka likheter och skillnader som finns inom den svenska och den brittiska hälso- 

och sjukvården gällande ersättningsmodellen P4P. En genomgång av de historiska skeenden 

och dess relation till styrningen av hälso- och sjukvården gås igenom för Sverige respektive 

Storbritannien.  

 

3.1 1980–tal till 2000–tal i Sverige 

Under 1980-talet förändrades delar av huvudmannaskapet för den svenska hälso- och 

sjukvården och framgångsåren som varit, byttes mot en ekonomiskt stramare sjukvård. Under 

1980-talet hade vårdtiderna förkortats och vårdplatserna minskat, men vårdköerna hade 

däremot blivit längre.28 I förhållande till BNP hade den offentliga sektorn börjat att minska i 

andel, vilket enligt Strömberg var en av orsakerna till att staten drog i nödbromsen och 

genomförde ett skattestopp. Mellan 1980-talet och 2000-talet fortsatte den offentliga sektorns 

                                                           
26 Esaiasson, Oscarsson, Gilljam & Wägnerud. Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och 

marknad., 2014, s.258 
27 Ekengren & Hinnfors (2012) Uppsatshandbok – Hur du lyckas med din uppsats. 2012, ss. 71-72 

28 Strömberg, H. 2004, ”Sjukvårdens industrialisering: Mellan curing och caring – sjuksköterskearbetets 

omvandling”, Umeå Universitet. s. 59 
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andel av BNP att minska, vilket enligt Strömberg är ett tecken på att den offentliga sektorn 

föreskrivits både besparingskrav samt förändringskrav på hur de offentliga tjänsterna 

produceras.29 

 

 Under 1980–talet väckte ordet ”målstyrning” tankar om andra utgångspunkter, man började att 

diskutera skillnaderna på ”hur” och ”vad” som påverkade synen på resursfördelning. Det blev 

således naturligt att börja föra dialogen i nya termer. Vad organisationen skulle utföra och 

hantera och hur verksamheterna själva skulle organiseras för att uppnå och genomföra målen 

blev nu en politisk fråga. I samband med detta startade även ambitionerna om att börja uttrycka 

hälso- och sjukvårdens verksamheters innehåll i form av ”produkter”, ”tjänster” och 

”prestationer”.30 

 

Under 1980-talet gick Sverige in i det som Cutler benämner som fas nummer två, för Sverige 

innebar detta en ny utvecklingsfas och att nya återhållsamhetskrav infördes. Hälso- och 

sjukvården blev mer restriktiv gällande kostnadsökningar och det var även nu som 

rambudgetering började att införas inom vården. Rambudgeteringen innebar att ett större 

ekonomiskt ansvar lanserades på bredare front ute i landstingen, vilket först skedde på 

distriktsnivå och sedan på kliniknivå. Detta innebar att många kliniker och sjukhus fick ett eget 

kostnadsansvar över den service som erhölls från andra kliniker. Detta resulterade i att 

resultatenheter och interna prissättningar utvecklades.31 Budgettänkande och 

anslagsfinansiering var dominerande under 1980-talet och den svenska sjukvården kritiserades 

hårt för att ha effektivitetsproblem, dålig kostnadskontroll och bristande möjligheter för 

patienter att själva välja vårdgivare. Detta ledde till att man senare under 1990-talet kom att öka 

produktiviteten inom vården genom att inom landstingen införa nya reformer och 

marknadsinslag i form av rörliga ersättningsmodeller, såsom P4P.32  

 

Under 1980-talet kom en vändpunkt i Sveriges hälso- och sjukvårdspolitik. Snabbt ökande 

kostnader i en kombination av förståelsen om att intäkterna inte skulle komma att öka som de 

gjort tidigare, resulterade i det nya ledordet kostnadskontroll. Under 1980-talet 

                                                           
29 Strömberg, H. 2004, ss. 65-67 
30 Högberg, M., & Lindvall, S., ”Ersättningssystem inom hälso- och sjukvård. Erfarenheter, utvecklingslinjer och 

vägval för den mer specialiserade vården (Sjukhus, slutenvård och öppenvård)”, 2012, s. 3 
31 Anell, A., ”Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet”, 2014. ss. 9-11 

32 Lindgren, P., ”Ersättning i sjukvården. Modeller, effekter, rekommendationer”, 2014, s. 15 
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uppmärksammade man även att produktiviteten inom hälso- och sjukvården med ambitioner 

om att förbättra och effektivisera den. Under slutet av 1980-talet växte intresset för 

prestationsersättning inom hälso- och sjukvården och man investerade i nya system för att 

förbättra den ekonomiska informationen. I slutet av 1980-talet skedde en övergång mot mer 

marknadsinspirerande sätt att styra och organisera hälso- och sjukvården. Det investerades i 

nya informationssystem, vilket förbättrade den ekonomiska informationen, och intresset för 

ekonomistyrning inom hälso- och sjukvården ökade.33 Enligt Anell var det var också under 

slutet av 1980-talet som Cutlers tredje steg började att införas i Sverige, detta betydde att det 

infördes nya lösningar inom vården, vilket skedde i takt med att man diskuterade problem så 

som långa väntetider, svag produktivitet och en begränsad möjlighet till patientinflytande. Det 

var i slutet av 1980-talet som New Public Management på bred front infördes i Sverige. Detta 

innebar att man gjorde uppdelningar mellan principaler och agenter samt införde nya 

prestationsbaserade ersättningssystem för att öka möjligheterna till ett ökat patientinflytande, 

samt ökad produktivitet och kostnadseffektivitet.34 

 

Under 1990-talet började man att mer och mer uppmärksamma växande problem med byråkrati 

och köer, vilket gjorde att man fokuserade än mer på att öka produktiviteten i vården och skapa 

ett större patientinflytande. Den implementering av prestationsersättningsmodeller som man 

startat med på 1980-talet fortsatte nu att utvecklas inom Sveriges landsting. Utifrån olika 

landstings befolkningsperspektiv utfördes det särskilda beställarfunktioner i vissa landsting, 

vilket gjordes för att åstadkomma en resursstyrning som var baserad på 

befolkningsperspektivet. Sverige sammankallade den parlamentariska prioriteringsutredningen 

år 1992 och det centrala regeringsuppdraget angav tre stycken plattformsprinciper, vilka var 

människans värdighet, behov av solidaritet samt kostnadseffektivitet. Detta innebar dock att 

mycket av arbetet med substantiella problem lämnades över från regeringsnivå till myndigheter 

inom hälso- och sjukvården.35  

 

Under 1990-talet användes även beställarfunktioner för att öka vårdgivarnas incitament att öka 

sin produktion och även för att införa marknadsliknande förhållanden inom hälso- och 

sjukvården. Utvecklingen mot mer marknadsliknande förhållanden var en utveckling som gick 

                                                           
33Högberg, M., & Lindvall, S., ”Ersättningssystem inom hälso- och sjukvård. Erfarenheter, utvecklingslinjer och 

vägval för den mer specialiserade vården (Sjukhus, slutenvård och öppenvård)”, 2012, ss. 3-4 
34 Anell, A., ”Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet”, 2014, ss. 9-11 
35 Sabik, L.M., & Lie, R.K., “Priority setting in health care: Lessons from the experiences of eight countries”, 

2008, s. 1-13. 
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mycket fort, men pendeln vände snabbt då det uppmärksammades negativa effekter med detta 

sätt att styra vården. Under slutet av 1990-talet började det istället att läggas stort fokus på 

samverkan och samordning, vilket skulle införas med hjälp av effektiva lösningar såsom 

specialisering. Jacobsson hävdar att även om det gjordes en helomvändning inom den svenska 

hälso- och sjukvårdspolitiken så fokuserades det fortfarande på konkurrens och ökad 

effektivitet, vilket resulterade i ökade skillnader mellan olika landsting då det inte fanns något 

svar på hur effektiva organisationer skulle styras, samt inga klara ideal att följa, eller några 

riktlinjer om hur optimala incitament skulle skapas.36  

 

Enligt Anell finns det särdrag som leder fram till utvecklingen av P4P inom den svenska hälso- 

och sjukvården. Anell hävdar att utöver de diskussioner som under åren förts gällande skillnader 

och brister inom hälso- och sjukvårdens kvalitet, så har det även funnits ett missnöje med hur 

Sverige traditionellt sett har styrt kostnadskontroll inom vården. Enligt Anell väger det tungt 

att debattörer och ledare från den medicinska professionen, privata vårdgivare, 

läkemedelsindustrin, Sveriges Kommuner och Landsting samt enskilda landsting under en 

längre tid har efterfrågat en utveckling av de ersättningsprinciper som används inom vården.37 

Under 1990-talet och 2000-talet analyserade två parlamentariska kommittéer, 

Ansvarskommittéen38 och HSU 200039, frågor kring hur hälso- och sjukvården skulle styras. 

De kom bland annat fram till att reformtakten i Sverige varit mycket hög, men trots detta så har 

Sverige ändock haft fasta grundläggande strukturer som inte förändrats. Enligt Lindström et al. 

har Storbritannien genomfört en del övergripande strukturreformer under de senaste 

decennierna,40 vilket då kan sättas i komparation med Sverige. Fram tills sommaren 2010 drev 

staten tillsammans med SKL ett gemensamt nationellt utvecklingsprojekt för att stödja 

utvecklingen av ersättningsmodeller inom Sveriges regioner och landsting. Den utveckling som 

under början av 2000-talet har skett i Sverige har enligt Anell även stort stöd från privata 

intressenter och vårdgivare.41  

 

                                                           
36 Jacobsson, F., “Monetära ersättningsprinciper inom hälso- och sjukvård”, 2007, s.9 
37 Anell, A., ”Värden i vården - en ESO-Rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården”, 2010, s.27 
38 Vid önskad fördjupning, vänligen se SOU 2007:10 
39 Vid önskad fördjupning, vänligen se S 1992:04 
40 Lindström et al., ”Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem. Erfarenheter från Danmark, Norge, England 

och Nederländena”, 2014(8). s.5 
41Anell, A., ”Värden i vården - en ESO-Rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården”, 2010, s.27 
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3.1.1 Sammanfattning 

Under 1980-talet var hälso- och sjukvården marknadsorienterad och det var nu de svenska 

politiska beslutsfattarna insåg att intäkterna inte längre skulle komma att strömma in i samma 

takt som tidigare. Produktiviteten inom hälso- och sjukvården var låg och nya 

informationssystem började att införas inom vårdsektorn. Under 1990-talet var hälso- och 

sjukvården behovsorienterad och konkurrens var något som började diskuteras i större 

utsträckning än tidigare. Växande köer inom vården var även ett problem som präglade 1990-

talet och det fanns en uttalad önskan om ett större patientinflytande inom hälso- och sjukvården. 

Valfriheten ökade i Sverige och det började även införas prestationsersättningar på flera håll i 

landet. Under 2000-talet har kostnadsåtstramningar gjorts och hälso- och sjukvården har 

prioriterat en ökad effektivisering. Detta ledde till att nya verktyg för hur vården skulle styras, 

blev ett aktuellt ämne att diskutera. Viktiga diskussionspunkter var specialisering, samverkan, 

samordning och stordriftsfördelar. Intresset för att mäta och jämföra resultat inom vården har 

även varit aktuellt. I den politiska förändringsfas som Sverige gått igenom finns även samband 

med de val av ersättningsmodeller som valts. Enligt Anell kan kopplingar dras mellan 1980-

talets återhållna ekonomi och införandet av prestationsersättningsmodeller under 1990-talet.42 

 

3.2 1980-tal till 2000-tal i Storbritannien 

I Storbritannien har den offentliga sektorns utgifter länge varit en debatterad fråga som väckt 

ett intresse för förslag på hur man skall kunna motivera till ökad prestation. Innan pay for 

performance implementerades fanns det en väl etablerad föregångare ”pay for grade”, vilket 

innebar en hierarkisk belöningsfördelning där läkare belönades utifrån deras profession, 

kunskap och antal arbetade år, och det var allmänt ansett att människors motivation var en 

självklarhet man kunde ta för givet. Även om denna modell var administrativt enkel, så erbjöd 

den enbart små möjligheter för personal att befordras.43 Under 1970-talet hade tidigare 

Labourregeringar efterlämnat stora statsskulder och under 1980-talet hade Labour i opposition 

ofta fört en ekonomisk politik som var orealistisk.44 Enligt lagen ”the Megaw Inquiry into Civil 

Service Pay”45 hade P4P redan år 1956 övervägts som en styrmodell av the Priestley 

                                                           
42Anell, A., ”Värden i vården”, 2010, ss.27-28 
43 Marsden, D., “The paradox of performance related pay systems: ‘Why Do we Keep Adopting them in the Face 

of Evidence that they Fail to Motivate?”, 2009, ss. 1-2 
44 Lindström et al., ”Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem. Erfarenheter från Danmark, Norge, England 

och Nederländena”, 2014(8)., s. 118 

45 Vid önskad fördjupning, vänligen se Megaw, 1982 §324 
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Commission, dock blev förslaget avslaget på grund av praktiska orsaker. År 1982 kom dock 

P4P tillbaka i form av viktiga rekommendationer till Megawlagen. P4P:s historia i 

Storbritannien grundar sig i två nivåer, den individuella och den organisatoriska. P4P:s stora 

genombrott kom efter 1987 års riksdagsval, vilket gav regeringen utrymme att fortsätta med 

policyn att fokusera på skicklighet, geografi och förtjänst. En kort tid efter valet hade flera stora 

fackföreningar kommit överens med finansdepartementet om ett löneavtal som accepterade 

vissa delar av betalning med P4P.46  

Inom den offentliga sektorn introducerade Margaret Thatcher år 1991 en inre marknad för 

konkurrerande leverantörer inom NHS. Thatchers inre marknad resulterade i många strukturella 

förändringar men den hade dock mindre inverkan på prestation, i varken enhetskostnader, 

kvalitet eller volym. Premiärminister Tony Blairs regering kom till makten år 1997 med ett 

mandat att modernisera Storbritanniens offentliga sektor och NHS var något som stod högt på 

agendan att diskutera. Den blivande Labourregeringen hade inför valet 1997 begränsade 

ambitioner för den brittiska hälso- och sjukvården. Regeringen ville nu ställa tydligare 

kvalitetskrav på sjukhusen, förkorta väntetiderna och förbättra den inre marknaden.47 Tony 

Blair var under början av sin regeringsperiod fast besluten om att Labour skulle undvika 

reformer som krävde en ökning av statliga utgifter. Blairs avsikt var bland annat att skapa en 

bild av att Labour var ett ekonomiskt ansvarstagande parti. Reformen som infördes 1997 skedde 

utan någon större debatt och de förändringar som kom att följa den nya reformen skedde stegvis 

genom politiska instruktioner, och hade inte några omfattande resurstillskott.48 På grund av 

omfattande misslyckanden i frågan om hur efterfrågan i slutenvården skulle hanteras under 

vintern år 1999 startade ett kulminerat missnöje. Blair utlovade ett löfte att utgiftsnivåerna för 

hälso- och sjukvården, som en andel av BNP, under en femårsperiod skulle stiga till samma 

genomsnittliga nivå som fanns inom EU. Detta innebar i sin tur en kraftig ökning av budgeten 

för NHS. Regeringsformerna under Blairs tid behöll strukturen av Thatchers inre marknad, men 

lade en betydligt större vikt vid en medveten resultatstyrning av hälso- och sjukvården, och 

mindre vikt på att förlita sig på en förbättrad prestation på marknaden.  

 

Vid millennieskiftet utfördes det en större reformändring inom hälso- och sjukvårdssystemet i 

Storbritannien. En av de grundläggande delarna av den nya reformen var att ansvaret inom 

                                                           
46 Marsden, D., “The paradox of performance related pay systems:”, 2009, ss. 1-2 
47 Lindström et al., 2014(8), s. 117 
48Lindström et al., ”Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem. Erfarenheter från Danmark, Norge, England 

och Nederländena”, 2014(8)., s. 118 
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hälso- och sjukvården skulle decentraliseras. Ansvaret skulle till viss del förflyttas från statlig 

nivå och längre ned i vårdens verksamheter. Syftet med detta var bland annat en ökad kontroll 

och att uppföljnings- och samverkansansvaret skulle förtydligas på den lokala nivån. Samtidigt 

införde staten ett tydligt nationellt resultat och målstyrning inom hälso- och sjukvården, vilket 

ökade deras kontroll över kvalitetsarbetet inom vården. För att vårdgivarna skulle stimuleras 

till att prestera bättre resultat tillsattes sanktioner och ekonomiska incitament, och nya modeller 

för nationell kvalitetsuppföljning togs fram. Hälso- och sjukvården tilldelades även ekonomiska 

anslag som var kraftigt utökade.49 Det utökade ekonomiska anslaget innebar att hälso- och 

sjukvårdsbudgeten, under en femårsperiod, höjdes med femtio procent.50 

 

P4P har nått de flesta av Storbritanniens primärvårdsinrättningar, vilket kan ses som en tydlig 

indikation om att de ekonomiska incitamenten har påverkat vårdgivarna. Enligt Anell tyder 

mycket dock på att man i första hand lyckades att nå målen genom att förbättra sin 

dokumentation och att de initiala målnivåerna även var relativt enkla att uppnå. Anell menar att 

den tydligaste effekten av P4P i Storbritannien är att allmänläkarnas inkomster har ökat 

markant.51  

 

År 2000 var det brittiska hälsodepartementets mål att göra primärvården mer tillgänglig för 

patienterna, vilket de gjorde genom att erbjuda patienterna en valfrihet i form av val av 

läkarkontakt. De ökade även överflyttningen av sekundärvård till primärvård. I NHS plan för 

år 2000, lades stor vikt vid att primärvårdens utveckling var nyckeln till att kunna modernisera 

NHS. NHS ansåg att för att kunna modernisera behövdes kontrakten förnyas, vilket med andra 

ord innebar bättre avlönad personal, mer personal och även ett införande av förnyade arbetssätt. 

I oktober år 2002 introducerades Reforming NHS Financial Flows: Introducing payment by 

results, vilket innebar att en ny prissättningsmekanism infördes. År 2004 införde NHS Quality 

and Outcomes Framework (QOF) vilket var ett stort resultatbaserat program där allmänläkarna 

(GPs) gick med på ett löneökningsprogram. Löneökningsprogrammet innehöll 146 stycken 

kvalitetsindikatorer för tio olika kroniska sjukdomar. Det resultatbaserade programmet QOF 

resulterade i att fler läkare anställdes och en större investering i tekniska resurser. Håkansson 

och Högberg hänvisar till ett experiment på flera familjeläkare i Storbritannien under QOFs 

                                                           
49Lindström et al., 2014(8)., ss. 9-10 
50Lindström et al., 2014(8)., ss. 32-33 
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första år.52 Detta experiment visade att införandet av det resultatbaserade programmet QOF, 

innebar att läkarnas inkomster ökade markant och låg i genomsnitt på mellan sjuttio till 

sjuttiofem tusen pund per år, vilket var 20,5 procent mer än vad Hälsodepartementet hade 

beräknat att resultatet av QOF skulle bli. En ny studie startades och i denna ingick ca 8000 

allmänläkare vilka i sin tur fick en löneökning som snittade på cirka trettio procent vilket 

motsvarade en ökning på ungefär tjugotre tusen pund per år. Under denna tidsperiod var 

allmänläkarnas moral, enligt författarna, i genomsnitt på en låg nivå och det var även svårt att 

rekrytera nya läkare. Den första april år 2004 infördes det en ny regel som innebar att läkare 

hade en garanterad minimiinkomst. Detta resulterade i att kostnaderna ökade med 406 miljoner 

pund för NHS, vilket var en ökning som var 2,8 procent större än vad Hälsodepartementet 

avsatt. Detta berodde på att man kraftigt hade underskattat QOF:s kravnivå för de första två 

åren samt verksamheternas kostnad på jourtid. Av de nya resurserna var mellan tio till femton 

procent ämnade att belöna läkarna, samt att tillhandahålla en högre kvalitet på tjänsterna.53   

 

3.2.1 Sammanfattning 

Pay for performance historiska genombrott inträffade efter 1987 års riksdagsval, där den nya 

regeringen gav utrymme för att arbeta med en ny policy som fokuserade på skicklighet och 

förtjänst. Mot slutet av 1990-talet och under början av 2000-talet genomfördes en större 

reformering inom hälso- och sjukvården, vilket var en påbyggnad av den stora reformändringen 

som inträffade år 1997. Millennieskiftets reform, vid namn ”A plan for investment, A plan for 

reform”, var den första reformen inom den brittiska hälso- och sjukvården som innebar att en 

decentralisering introducerades i vården. Decentraliseringen skedde i form av att aktörer längre 

ned i hälso- och sjukvårdens organisation, fick ett större ansvar för sjukvårdsorganisering och 

dess kvalitetsuppföljning.54 Storbritanniens hälso- och sjukvård under 2000-talets början har 

genomsyrats av fokus på bättre resultat och kraftiga utökningar av ekonomiska anslag, vilket 

bland annat höjde den ekonomiska hälso- och sjukvårdsbudgeten med femtio procent under en 

femårsperiod. Reformernas primära ändamål var att medicinska resultat skulle förbättras och 

att tillgängligheten för vården skulle förbättras för patienterna.55 

                                                           
52 Vid önskad fördjupning vänligen se Doran, T., Fullwood, C., Gravelle, H., Reeves, D., Kontopantelis, E., 

Hiroeh, U., and Roland, M. ”Pay-for-performance Programs in Family Practices in the United Kingdom”, The 

New England Journal of Medicine, 2006(355), ss. 375-384.  
53 Håkansson, S., och Högberg, M., ”Pay for performance – resultatbaserad ersättning: en litteraturöversikt”, 

2009, s.9-10 
54 Lindström et al., ”Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem. Erfarenheter från Danmark, Norge, England 

och Nederländerna”, 2014(8)., s. 107 
55 Lindström et al., 2014(8)., s. 33 
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3.3 Likheter och skillnader mellan Sverige och Storbritannien  

Nedan presenteras de resultat, i form av likheter och skillnader, som främst utmärkt sig under 

arbetet med denna litteraturstudie. 

3.3.1 Det politiska styrelseskicket i Sverige och Storbritannien 

Storbritannien har till skillnad från Sverige inte några politiska församlingar som har mandat 

att motsätta sig förändringar inom hälso- och sjukvården. Det brittiska valsystemet är uppbyggt 

av enmansvalkretsar vilket även innebär att det utgör starka enpartiregeringar som i parlamentet 

kan genomdriva sin egen politik, vilket de kan göra utan att behöva ta hänsyn till några andra 

politiska intressenter.56  

3.3.2 Politiska incitament bakom P4P 

Enligt Palier har det under de senaste tjugo åren internationellt genomförts nya reformer inom 

hälso- och sjukvårdens styrsystem,57 vilket stämmer väl överens med Cutlers 

utvecklingsfaser.58 Palier hävdar att internationellt sett har det handlat om att det införts en 

större konkurrens mellan vårdgivare, vilket har skett för att förbättra hälso- och sjukvårdens 

system. Palier menar att de offentliga hälso- och sjukvårdsystemen alltid har berörts av 

marknadsmekanismer i samhället, vilket Storbritannien varit först med och efter det har de 

nordiska länderna tagit efter.59 Enligt Lindström et al. finns det tydliga skillnader mellan de 

politiska incitament som ligger bakom införandet av P4P inom hälso- och sjukvården i de båda 

länderna. En viktig aspekt av detta är att Sverige på en nationell nivå har använt sig av 

ekonomiska stimulansmedel för att införa och utveckla P4P inom hälso- och sjukvården, vilket 

sker i form av ekonomisk ersättning från kömiljarden som staten årligen betalar ut. I 

Storbritannien är det framförallt centrala motiv, i form av förbättrade medicinska resultat och 

bättre tillgänglighet av vård för patienter, som ligger bakom de reformer som infört P4P inom 

hälso- och sjukvården.60 Reformändringarna som skett i både Sverige och Storbritannien, och 

som påverkat hälso- och sjukvården, har enligt Lindström et al. haft olika politiska förankringar. 

I Sverige har reformerna kommit till till följd av tillsatta breda parlamentariska kommittéer med 

ansvarsområde att utreda hälso- och sjukvårdens ansvarsförhållanden. I Storbritannien har 

                                                           
56 Lindström et al., ”Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem. Erfarenheter från Danmark, Norge, England 

och Nederländerna”, 2014(8)., s. 118 
57 Palier, B., ”Hälso- och sjukvården reformer – en internationell jämförelse”, 2006., s.49 
58 Cutler, D.M., “Equality, Efficiency, and Market Fundamentals: The Dynamics of International Medical-Care 

Reform”, 2002, Vol. XL., ss. 890-891ss. 890-891 
59 Palier, B., ”Hälso- och sjukvården reformer – en internationell jämförelse”, 2006., s.49 

60 Lindström et al., 2014(8)., ss. 33-34 
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parlamentariska utredningar enbart utförts av symboliska skäl, och inte egentligen haft något 

beslutsfattande. Det är enligt Lindström et al. Labourregeringen i form av ett egenparti som har 

styrt och initierat reformprocesserna.61 Detta kan exempelvis ske genom att obligatoriska 

medicinska rutiner kontrolleras, samt genom organisering och budgetbegränsningar för 

bristande resurser. Det är parlamentet som godkänner NHS:s budget och det är även parlamentet 

som anger vilka riktlinjer som hälso- och sjukvårdsministern måste genomdriva. Dessa beslut 

sker genom att parlamentet rådgör med det offentliga organet National Institute for Clinical 

Excellence (NICE) vilka avgör hur NHS skall agera gällande om hela befolkningen, eller enbart 

vissa befolkningsgrupper, skall omfattas av en viss typ av vård.62  

3.3.3 Hälso- och sjukvårdens finansiärer  

Något som Sverige och Storbritannien har gemensamt är att de har endast en enda offentlig 

finansiär av vården. I Sverige är det landstingen och i Storbritannien är det NHS.63 

Storbritanniens hälso- och sjukvårdssystem påminner mycket om de skandinaviska 

sjukvårdssystemen, där både organiseringen, styrningen och finansieringen av hälso- och 

sjukvården ligger under ett offentligt ansvar. Både Sverige och Storbritannien har även i regel 

låga patientavgifter och även likartade arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. Den stora 

skillnaden mellan länderna är dock att Storbritannien under en lång tid har haft en betydligt mer 

centraliserad styrning av hälso- och sjukvården än vad Sverige traditionellt sett haft. I både 

Sverige och Storbritannien är organiseringen, styrningen och finansieringen av hälso- och 

sjukvården ett offentligt ansvar, vilket bygger på skatteintäkter. En skillnad är dock att 

Storbritannien inte har några regioner, landsting och kommuner som själva ansvarar för 

finansiering av vården. Detta gör det lättare för Storbritannien att genomdriva strukturella 

förändringar inom styrningen av vården, då Storbritannien kan utföra detta enbart via statliga 

beslut.64 En annan skillnad mellan länderna är att primärvården i Storbritannien helt och hållet 

drivs i privat regi, vilket vid tillämpning av P4P ställer höga krav på förhandling med 

primärvårdens allmänläkare, vilka har mycket att själva säga till om. I Sverige har 

allmänläkarna inte alls den befogenheten att påverka hur P4P skall införas inom primärvården. 

En annan skillnad när det gäller den offentliga vården är att Storbritanniens sjukhusvård är hårt 
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reglerad av en stark nationell central styrning från Department of Health, vilket innebär att 

samma principer skall användas inom England, Skottland och Wales.  

 

I Sverige används ersättningsmodeller såsom P4P, och andra styrmodeller, olika inom olika 

regioner och landsting, vilket är uppdelat på skilda vårdfinansiärer. Det finns dock även likheter 

mellan Sverige och Storbritannien, ett exempel är att sjukhusen i Storbritannien i största 

allmänhet är offentligt ägda, vilket de även är i Sverige.65 Framgångsfaktorerna inom den 

traditionella anslagsmodellen i Sverige har enligt Högberg och Lindvall varit ett spänningsfält 

mellan politik och profession samt den resursfördelning som skett via budgetdialoger och 

anslag. Enligt Högberg och Lindvall är detta, trots att man inte utnyttjat de mer mixade 

modellernas möjligheter, varit en framgångsmodell. Författarna menar att landstingen har 

genomgått en utmaning under de senaste decennierna som inneburit att de tvingats hantera ett 

mer begränsat ekonomiskt utrymme i samtid med att de medicinska möjligheterna har ökat. 

Högberg och Lindavll hävdar att detta har föranlett att intresset för att utveckla 

ersättningssystemen inom hälso- och sjukvården har tagit fart på allvar.66 Den svenska staten 

ger idag hälso- och sjukvården ekonomisk ersättning baserad på den årliga kömiljarden som 

betalas ut till de tjugoen landstingen. Hur mycket ersättning landstingen får, baseras på hur bra 

de uppfyllt vårdgarantins krav.67 

 

3.3.4 Vilka får ersättningen? 

Det finns en stor skillnad mellan Sverige och Storbritannien angående mottagare av 

ersättningsmodeller så som P4P. Inom svensk hälso- och sjukvård ges alltid ersättningen till 

vårdenheter och inte till enskilda yrkesutövare. De svenska landstingen kan även på egen hand 

avgöra och bestämma vilka ersättningsprinciper som skall gälla inom de offentliga vårdenheter 

som drivs inom deras landsting. I det svenska hälso- och sjukvårdssystemet är det i huvudsak 

de tjugoen landstingen och de tvåhundranittio kommuner i form av egenvalda politiker med 

egen beskattningsrätt som både tillhandahåller och finansierar sjukvård inom sina 

ansvarsområden. Den nationella nivån i form av riksdag och regering, har i Sverige enbart ett 

övergripande politiskt ansvar över hälso- och sjukvården.68 Sjukhusen i Storbritannien har lite 
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att säga till om då en nationell central styrmodell styr hur ersättningar skall betalas ut inom den 

offentliga hälso- och sjukvården. Dock har den brittiska primärvården mycket att säga till om 

då de har mandat att själva påverka ersättning i form av P4P till sina vårdenheter. Således har 

allmänläkarna (GP´s) ett starkt mandat att själva reglera den ekonomiska ersättning som de 

själva skall ges mot deras prestation. Studier visar på att allmänläkare (GP´s) erhållit 

löneökningar som snittade på cirka trettio procent av den totala ersättningen, vilket motsvarande 

har gett allmänläkarna ungefär tjugotre tusen pund per år.69 

3.3.5 Öppna jämförelser 

Internationellt har utvecklingen för öppna jämförelser av resultat och kvalitet inom pay for 

performance inom hälso- och sjukvården varit viktiga trender.70 När det gäller utvecklandet av 

öppna former av prioriteringar inom vården så uppvisar Storbritannien enligt Carlsson et al. 

relativt låga ambitioner på att utföra detta. Detta beror dels på att National Health Service (NHS) 

har en stark symbolisk roll i det brittiska samhället samt att majoriteten av hur sjukvården 

fördelas inom landet styrs av den politiska organisationen. I det ganska ojämlika brittiska 

samhället är NHS en av få organisationer som för engelsmännen står för jämlikhet och alltså 

inte för vård efter betalningsförmåga. På grund av detta har det enligt Anell länge varit väldigt 

känsligt för politiker att på en nationell nivå öppet diskutera och även utesluta vissa 

vårdåtgärder. Det som däremot har gjorts är att på lokal nivå har beslutsfattare inom den 

offentliga hälso- och sjukvården i större utsträckning varit mer öppna för att pröva nya former 

av hur prioriteringar skall utföras. Detta är dock förekommande inom stor variation inom olika 

delar av landet.71  

När det gäller hälso- och sjukvården på en central politisk nivå, där det yttersta ansvaret för 

offentlig hälso- och sjukvård ligger, har det i Storbritannien länge funnits en obenägenhet att 

vilja diskutera frågan om öppna jämförelser. Det finns en större benägenhet att vilja diskutera 

rekommendationer utifrån en evidensbaserad modell, vilket innebär att kunskap om olika 

medicinska metoder och kostnadseffektivitet skall hjälpa den lokala sjukvården att ta svåra men 

nödvändiga beslut och avvägningar.72  I Sverige är det viktigt att kartlägga hur andra miljö och 

omgivningsfaktorer påverkar införandet av olika ekonomiska incitament och dess praktiska 

                                                           
69 Håkansson, S., och Högberg, M., ”Pay for performance – resultatbaserad ersättning: en litteraturöversikt”, 

2009., s.9-10 
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utfall.73 Enligt Lindström et al. anses det även i Sverige vara viktigt att ett demokratiskt styrt 

land tillhandahåller en öppen redovisning av hur skattemedel används, och vilka resultat det 

ger. Det är även enligt författaren viktigt att ge medborgarna, såväl som beslutsfattare, möjlighet 

till att jämföra vårdgivare inom olika regioner och landsting i Sverige.74 

3.3.6 Vilken ersättningsmetod används? 

Då det ser olika ut inom Sveriges regioner och landsting går det inte att ge något generellt svar 

på vilka ersättningsmetoder som används i landet, då det varierar stort. Det går dock att dra lite 

mer generella antaganden om hur det ser ut inom sjukhus och vårdcentraler. De 

ersättningssystem som används inom sjukhusvården i Sverige har inte någon enhetlig form som 

är lika över hela landet.75 I Sverige är ersättningen för de mål som vårdgarantin innehåller 

bestämda i förväg, dock är denna ersättningsmodell baserad på att vårdgivaren måste prestera 

tillräckligt för att erhålla ekonomisk ersättning,76 och således använder Sveriges hälso- och 

sjukvård sig av den åtgärdsbaserade modellen, vilken är retrospektiv och därmed rörlig. Enligt 

Jacobsson är kapitationsmodellen den ersättningsmodell som är vanligast inom primärvården. 

Kapitationsersättningen inom den svenska primärvården betalas ut i relation till antalet listade 

patienter vårdenheten har.77 Diagnosrelaterade grupper (DRG) används även inom Sveriges 

regioner och landsting, vilket innebär ersättningsmodellen ersättning per produktgrupp, vilket 

är en prospektiv ersättningsmodell (fast). Sveriges hälso- och sjukvård styrs således av en 

kombination av både prospektiva och retrospektiva ersättningsmodeller. Enligt Lindgren 

använder elva av Sveriges tjugoen landsting rörliga prestationsersättningar (P4P) inom hälso- 

och sjukvården.78 

Enligt Anell finns det en tydlig koppling mellan den utveckling av ersättningsmodeller som 

idag sker inom den svenska hälso- och sjukvården och Cutlers sista utvecklingsfas. Anell 

hävdar att den efterfrågan som idag finns på ökad kvalitet och resultat inom vården, påverkar 

de ersättningsmodeller som idag går åt till en ökning av P4P, alltså retrospektiva, till skillnad 

från de tidigare ersättningsmodeller som använts i Sverige, som mestadels varit enligt 

anslagsmodellen. 79 I Storbritannien infördes år 2002 en reform vid namn ”Reforming NHS 

                                                           
73 Högberg, M., & Lindvall, S., ”Ersättningssystem inom hälso- och sjukvård. Erfarenheter, utvecklingslinjer och 

vägval för den mer specialiserade vården (Sjukhus, slutenvård och öppenvård)”, 2012., s.34 
74 Lindström et al., ”Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem. Erfarenheter från Danmark, Norge, England 

och Nederländena”, 2014(8)., ss. 33-34 
75 Jacobsson, F., “Monetära ersättningsprinciper inom hälso- och sjukvård”, 2007., s.43 
76Anell, A., ”Värden i vården - en ESO-Rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården”, 2010, s.22 
77 Jacobsson, F., 2007, s.46 
78 Lindgren, P., ”Ersättning i sjukvården. Modeller, effekter, rekommendationer”, 2014, s.31 
79Anell, A., ”Värden i vården - en ESO-Rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården”, 2010, s.29 
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Flows: Introducing payment by results”, vilket innebar att det angavs en ny 

prissättningssmekanism inom hälso- och sjukvården. Den nya prissättningsmekanismen som 

fastställdes var DRG, vilket är en prospektiv ersättningsmodell och är således fast.80 I 

Storbritannien används även retrospektiva ersättningsmodeller i stor utsträckning, vilket kan 

betalas ut inom olika kategorier. Dessa kategorier berör bland annat hälso- och sjukvårdens 

kliniska resultat och speciella tjänster. Storbritannien använder sig av både prospektiva och 

retrospektiva ersättningsmodeller inom vården, dock använder de sig av retrospektiva modeller 

i större utsträckning än vad Sverige gör.81 

3.3.7 Kvalitetsindikatorer 

Enligt Jacobsson använder alla landsting utom Jämtland, någon typ av ekonomisk ersättning 

knuten till någon typ av mål. Antalet mål som används inom landstingen är dock stort då det 

finns upp till trettionio mål som landstinget kan välja att försöka uppnå. Västra Götaland är den 

region i Sverige som arbetar med flest mål då de följer alla trettionio målen och Stockholm 

följer sjutton.82 I Storbritannien använder NHS ett system som heter QOF, vilket är det 

poängsystem som används inom P4P för att betala ut ersättning inom hälso- och sjukvården. 

Detta poängsystem består av de fyra huvuddomänerna den kliniska vården, organisationen, 

patienterfarenheter samt speciella tjänster. I Storbritannien kan läkarmottagningar få betalt i 

form av ersättningsmodellen P4P beroende på hur bra resultat de presterar, den ersättning som 

betalas ut baseras på de fyra huvuddomänerna och dess poängsystem. Inom den första kategorin 

den kliniska vården, finns det 80 olika indikatorer som mottagningen kan plocka poäng ifrån 

och dessa indikatorer kan sammanlagt ge max 655 poäng. Den andra huvuddomänen, 

organisatoriskt, har 43 indikatorer och kan sammanlagt ge 181 poäng. Den tredje domänen är 

patienterfarenhet, vilket har 8 indikatorer och kan ge 108 poäng. Den fjärde och sista domänen 

är speciella tjänster, vilket har 8 indikatorer och kan ge 36 poäng. Slutligen finns det även 20 

poäng som kan ges utifrån helhetssynen av verksamheten, sammanlagt finns det 1000 poäng att 

samla.83 

 

                                                           
80 Håkansson, S., och Högberg, M., ”Pay for performance – resultatbaserad ersättning: en litteraturöversikt”, 

2009, s.9 
81 Smith, P.C., “Performance Management In British Health Care: Will It Deliver?”, 2002, s. 104 
82 Lindgren, P., ”Ersättning i sjukvården. Modeller, effekter, rekommendationer”, 2014, s. 29 
83 Smith, P.C., “Performance Management In British Health Care: Will It Deliver?”, 2002, s. 104 
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4 Analys  

__________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel ges en sammanfattning av de resultat som studien frambringat. Kapitlet 

avslutas i form av diskussion och slutsatser. 

 

4.1 Sammanfattning  

I Sverige skedde en stor förändring inom hälso- och sjukvårdspolitiken under 1980-talet, då 

anslagsfinansiering och budgettänkande var ett dominerande tankesätt, vilket kritiserades 

hårt.84 1980-talet var årtiondet med den stora vändpunkten inom Sveriges hälso- och 

sjukvårdspolitik. Kombinationen av snabbt ökande kostnader med insikten av att man förstod 

att intäkterna inte skulle komma att öka på samma sätt som de tidigare gjort. Innebörden av 

1980-talets stora brytpunkt var kostnadskontroll, som kom att bli det nya ledordet.85 På den här 

tiden hade den svenska hälso- och sjukvården länge styrts i huvudsak av anslagsbaserad 

resursfördelning, planering och medicinska beslut och de ekonomiska incitament som 

uppmuntrat till produktivitet och effektivitet hade enbart använts tämligen liten omfattning. I 

Sverige infördes ersättningsmodeller såsom P4P under 1990-talet, vilket var en utveckling som 

bland annat berodde på den hårda kritik som hälso- och sjukvården fått under 1980-talet. De 

nya retrospektiva ersättningsmodellerna som infördes, såsom principal/agentmodellen P4P, 

ökade produktiviteten inom vården.86 Enligt Högberg och Lindvall så har framgångsfaktorer 

inom den traditionellt svenska prospektiva modellen varit spänningsfält mellan profession och 

politik, resursfördelning via anslag samt budgetdialoger. Författarna menar att detta har varit 

framgångsmodeller trots att man inte utnyttjat de mer dynamiska möjligheterna i mer mixade 

modeller. De hävdar att det under de senaste decennierna har varit en utmaning för landstingen 

att hantera ett mer begränsat ekonomiskt utrymme samtidigt som de medicinska möjligheterna 

har ökat. Detta har föranlett att ett intresse för ersättningssystemens utveckling har tagit fart. 

De menar att även om man väljer att avstå från att utveckla ett ersättningssystem så har man 

                                                           
84 Lindgren, P., ”Ersättning i sjukvården. Modeller, effekter, rekommendationer”, 2014, s. 15 
85 Högberg, M., & Lindvall, S., ”Ersättningssystem inom hälso- och sjukvård. Erfarenheter, utvecklingslinjer och 

vägval för den mer specialiserade vården (Sjukhus, slutenvård och öppenvård)”, 2012., ss. 3-4 
86Högberg, M., & Lindvall, S., ”Ersättningssystem inom hälso- och sjukvård. Erfarenheter, utvecklingslinjer och 

vägval för den mer specialiserade vården (Sjukhus, slutenvård och öppenvård)”, 2012., ss. 3-4 
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gjort ett indirekt val av de ekonomiska incitamenten som redan finns. När det gäller ekonomisk 

styrning så finns det inget neutralt ersättningssystem.87  

I Storbritannien fick P4P sitt historiska genombrott efter riksdagsvalet år 1987. Det som skedde 

var att regeringen gavs utrymme att fortsätta att arbeta med en policy som fokuserade på 

skicklighet, geografi och förtjänst. Kort efter detta val var finansdepartementet och olika 

fackföreningar överens om ett löneavtal där vissa delar av betalning med ersättningsmodellen 

P4P accepterades.88 Efter valet 1997 upplevde den nya regeringen tydliga problem inom hälso- 

och sjukvården. Uppfattningen var att de nya problemen inte gick att lösa med de gamla 

reformerna, vilket ledde till att en ny reform introducerades. Denna reform kom att ha stor 

inverkan på införandet av P4P inom den brittiska hälso- och sjukvården. Problem fortsatte dock 

inom styrningen av den brittiska vården och under åren 1999-2000 infördes ännu en reform 

som kom att ha stor inverkan på införandet av P4P inom hälso- och sjukvården. Den nya 

reformerna bröt på sätt och vis mot den tidigare reformen som Labour regeringen skapat 1997 

och den nya reformen höll inte samma återhållsamma linje som den tidigare reformen gjort. 

Reformen från 2000 innehöll nya tillgänglighetssatsningar, personalpolitik och ett nytt sätt att 

angripa ekonomiska tillskott och innehållsmässiga förändringar inom vårdsektorn.89  

Under arbetet med denna studie har det framkommit en del likheter och skillnader mellan 

Sverige och Storbritannien. De strukturförändringar som skett under 1980-, 1990-, och 2000- 

talet i både Sverige och Storbritannien har i stor utsträckning påverkat hur P4P används inom 

hälso- och sjukvårdssektorn. Enligt Anell kan vi se tydliga kopplingar till Cutlers tre 

utvecklingsfaser som beskriver ett internationellt strukturskifte som har påverkat utvecklingen 

av hälso- och sjukvårdens styrelseskick.90 Sverige och Storbritannien är två länder med likheter 

då de båda har demokratiska styrelseskick som går under Beveridgemodellen.91 De är dock 

även politiskt olika då Sverige är uppbyggt av en blockpolitik, och Storbritannien består av 

enpartiregeringar som i regeringen kan styra sin egen politik. Då en enpartiregering själva kan 

bestämma sin egen politik under sin mandatperiod, till skillnad från Sverige, finns det således 

olika förutsättningar för de båda länderna.92 Den finansiering som ligger bakom införandet av 

                                                           
87Högberg, M., & Lindvall, S., 2012., s.33 
88 Marsden, D., “The paradox of performance related pay systems: ‘Why Do we Keep Adopting them in the Face 

of Evidence that they Fail to Motivate?”, 2009, ss. 1-2 
89 Lindström et al., ”Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem. Erfarenheter från Danmark, Norge, England 

och Nederländena”, 2014(8)., ss. 118-119 
90 Cutler, D.M., “Equality, Efficiency, and Market Fundamentals: The Dynamics of International Medical-Care 

Reform”, 2002, Vol. XL., ss. 890-891ss. 890-891 
91Edebalk, P.G., ”Beveridge planen – en klassiker”, 1999, s.169 
92Lindström et al., 2014(8)., s. 118 
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P4P inom hälso- och sjukvården i båda länderna, baseras i båda fallen på staten. Dock är 

incitamenten bakom vilka önskade mål som skall uppfyllas tämligen olika då Storbritannien i 

större utsträckning önskar öka medicinska resultat än vad som är i fokus för Sverige, som i 

huvudsak fokuserar på processmål.93 Till vem den ekonomiska ersättningen betalas ut har även 

visat sig variera mellan de båda länderna. I Storbritannien ges ekonomisk ersättning i stor 

utsträckning till privata GP´s, vilket inte sker i Sverige där ersättningen alltid betalas ut till 

vårdenheten i helhet, såsom sjukhus eller vårdcentral.94 Sverige och Storbritannien visar även 

skillnader gällande krav på öppna jämförelser gällande prestation och resultat inom hälso- och 

sjukvården. I Sverige är det enligt tradition en självklarhet att ett jämställt och öppet 

demokratiskt land skall erbjuda sina medborgare en möjlighet att själva kunna avläsa hur väl 

hälso- och sjukvården presterar jämfört med varandra. I Storbritannien finns inte denna 

efterfrågan på samma sätt, staten har länge ansett att om systemet fungerar och ger resultat, så 

finns det heller inget behov av att hålla öppna jämförelser. Dock har efterfrågan inom 

primärvården ute i landet börjat att efterfråga denna tjänst.95  

4.2 Diskussion och slutsatser 

Vägen från intention, arbete och slutresultat har under resans gång haft olika mål och 

prioriteringar inom det grundläggande ämnet pay for performance inom hälso- och sjukvården. 

I starten av arbetet av denna uppsats fanns intentionen att undersöka vilken kostnadseffektivitet 

som går att mäta från implementeringen av ersättningsmodellen P4P inom hälso- och 

sjukvården i Sverige och Storbritannien. Den planen övergavs dock då det visade sig vara ett 

alldeles för svårt och omfattande undersökningsområde. Intentionen har sedan funnits att 

undersöka vilken relation implementeringen av P4P inom hälso- och sjukvården har och har 

haft med de politiska styrelseskicken i Sverige och Storbritannien. Planen var att undersöka hur 

det kommer sig att två olika länder, som båda har parlamentariska styrelseskick och styrs efter 

Beveridgemodellen, väljer att implementera ersättningsmodellen P4P inom hälso- och 

sjukvården, samt att konkret svara på vilken inverkan politiska förändringar har haft på 

implementeringen av P4P. Också här har det under arbetets gång påvisats stora svårigheter till 

att kunna ge konkreta svar på sådana frågeställningar, vilket har lett till att uppsatsen har 

tvingats ta en mer nischad ställning för att klara av att ge konkreta svar. Således har uppsatsen 

resulterat i att en komparation mellan länderna Sverige och Storbritannien skall ge svar på vilka 

                                                           
93 Palier, B., ”Hälso- och sjukvården reformer – en internationell jämförelse”, 2006., s.46 
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likheter och skillnader som går att finna gällande ersättningsmodellen P4P inom hälso- och 

sjukvården. 

Enligt Lindström et al. är det generellt sett svårt att visa tydliga samband mellan politiska 

reformer och dess effekter, då det ofta beror på att det saknas systematiska uppföljningar av 

vilka effekter reformerna haft. Författarna hävdar också att det är svårt att mäta de politiska 

reformernas inverkan på hälso- och sjukvården då det parallellt även skett andra strukturella 

förändringar, vilket även påverkat utvecklingen. Lindström et al. menar att detta gör det svårt 

att isolera och därmed studera och jämföra effekterna av olika reforminitiativ.96  

För att söka svar på de frågor som varit aktuella under arbetets gång har valet av metod resulterat 

i en litteraturstudie. Förslagsvis hade intervjuer av nyckelpersonen kunnat vara en bra metod 

att använda sig av för att på ett djupare plan reda ut om och hur politiska förändringar har 

förändrat införandet av P4P inom hälso- och sjukvården. Samtidigt är valet av en komparation 

mellan två länder något som gör att det blir svårare att använda sig av nyckelpersoner, då 

validiteten av uppsatsens slutresultat i så fall hänger på vilka nyckelpersoner som valts ut och 

sedermera tackat ja till att medverka i studien. En sådan undersökning hade kunnat utföras i 

form av mer tid och om jag varit mer insatt i vilka politiska beslutsfattare som kan likställas 

varandra inom de båda länderna. Jag personligen tror ej att jag hade kunnat klara av att prestera 

sådana intervjuer med tillräcklig tyngd i form av att ge svar på frågor gällande politikens roll i 

implementeringen av P4P inom hälso- och sjukvården. Slutresultatet är således inte vad som 

från början var min intention, dock är slutresultatet av intresse då det ändock ger några konkreta 

svar på hur P4P hanteras inom hälso- och sjukvården i Sverige jämfört med Storbritannien.  

Med fokus på val av indikatorer kan kritik ges till denna uppsats då komparationen av 

ersättningsmodellen P4P inom hälso- och sjukvårdssystemen i Sverige och Storbritannien 

gjorts på ett brett och övergripande sätt. Att inte ett mer ingående och djupare angreppssätt av 

komparation har gjorts beror på begränsningar i uppsatsförfattarens inblick i dessa länders 

hälso- och sjukvårdsinrättningar. När det gäller vikten av att försäkra sig om att man har en 

tydlig och konsekvent definition av vad som menas med prestation, brister uppsatsförfattaren 

tämligen i detta avseende då studien enbart utförts på ett brett och övergripande plan, utan att 

på djupet precisera vad prestation innebär inom hälso- och sjukvården i Sverige samt 

Storbritannien.  
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och Nederländerna”, 2014(8)., s.26 
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Ett annat angreppssätt att utföra denna studie på, hade kunnat vara att genomföra uppsatsen 

utifrån en förklarande ansats, vilken enligt Denk innebär att man gör en djupare studie än den 

beskrivande ansatsen. Denk menar att en förklarande ansats innebär att man ämnar söka svar 

på varför en situation ser ut som den gör, vilket i denna uppsats hade kunnat innebära att 

uppsatsen ämnade att förklara varför likheter och skillnader inträffar.97 Ett sådant angreppsätt 

har inte valts då detta ansågs vara för avancerat att genomföra under uppsatsen tidsbegränsning.  

 

Ett grundläggande problem med studier som förs inom sjukhusnivå är att de oftast inte kan 

utföras på ett tillfredställande sätt då det är stora skillnader inom vilka situationer som jämförs 

med varandra, då ingen situation är den andra lik. Dessutom utgör regelverk, redovisning och 

institutionella variationer ett problem vid jämförelser mellan olika länder, då dessa är utformade 

på olika sätt.98 Således bör resultatet av denna uppsats ses som en liten bricka inom ett 

undersökningsområde som behöver rätt förutsättningar, rätt metod och ett noggrant och 

opartiskt förhållningssätt, för att ge tillräkneliga, riktiga och konkreta svar. Därav bör denna 

uppsats ses som ett försök till att skapa en förståelse över likheter och skillnader i Sverige och 

Storbritannien. 

Enligt Mauch och Park kan inte forskningsundersökningar, enbart i form av sig själva, 

producera några lösningar. De menar att utan den mänskliga tanken, spelar det egentligen ingen 

roll vad forskningens resultat visar, då det är den mänskliga tanken som avgör vad resultatet 

egentligen innebär och som sedermera kan lösa problem. De menar att enbart när den mänskliga 

tanken appliceras till den information som forskningen tar fram, kan forskningen ges validitet, 

vara tillförlitlig och resultera i användbara utkomster.99 Resultatet av denna studie kan 

förhoppningsvis skildra någon klarhet för dess läsare gällande likheter och skillnader inom 

ersättningsmodellen P4P inom hälso- och sjukvården i Sverige och Storbritannien, men om ett 

större intresse finns hos läsaren att få svar på vilka problem som kan lösas av insikten om de 

likheter och skillnader som finns, presenterar denna uppsats dessvärre inte några svar. Denna 

uppsats ger således inga lösningar, utan enbart en inblick i hur det ser ut i två länder.  

De konkreta resultat som studien har visat är att det finns både likheter och skillnader inom 

Sverige och Storbritannien. Sverige har historiskt sett blickat utöver landets gränser och tagit 

efter Storbritannien i val av styrmodeller inom vården. Det som uppsatsförfattaren uppfattade 
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som en mycket intressant skillnad mellan styrsystemen i de båda länderna var till vem den 

ekonomiska ersättningen betalades ut. Denna litteraturstudie har visat att allmänläkare i 

Storbritannien i stor utsträckning själva både kan påverka den ekonomiska ersättning som 

betalas ut till deras vårdenhet samt att de även själva ekonomiskt gynnas i form av personliga 

löneförhöjningar, som många gånger kan vara mycket höga, vanligtvis uppemot trettio procent. 

I Sverige är det alltid vårdenheten, i form av sjukhus, vårdcentral etc, som den ekonomiska 

ersättningen betalas ut till. Sverige har således inget system där enskilda läkare får personlig 

ekonomisk ersättning baserat på deras prestation. Det har även visat sig att Storbritannien 

traditionellt sett har haft en mindre benägenhet att använda sig av öppna jämförelser gällande 

prestationsersättningsmodeller, vilket i Sverige har ansetts vara en självklarhet. Tydliga 

kopplingar kan även enligt Anell ses gällande införandet av ersättningsmodellen P4P inom 

hälso- och sjukvården i både Sverige och Storbritannien och Cutlers tre utvecklingsfaser. Både 

Anell och Cutler hävdar att den ekonomiska nedgång som kom under 1980-talet, internationellt 

sett har påverkan de val gällande ersättningsmodeller som började att ta plats under främst 

1990-talet. Storbritannien har legat steget före, och Sverige har tagit efter. Efterfrågan angående 

bättre resultat inom hälso- och sjukvården har genomsyrat både Sverige och Storbritannien, 

dock har intentionerna med resultatet visat sig vara något olika då Storbritannien haft ett större 

fokus på att förbättra medicinska resultat och erbjuda patienter kortare vårdköer, än vad Sverige 

haft.  

5 Fortsatta studier 

Ett tänkbart undersökningsområde kan vara att titta närmare på varför Storbritannien valde att 

införa ersättningsmodellen Pay for performance inom hälso- och sjukvården, då den redan vid 

förslaget av the Priestley Commission år 1956, fick avslag. En djupare undersökning och analys 

av både varför P4P fick avslag och varför man trots detta avslag ändå väljer att införa modellen 

tjugosex år senare, kan vara ett tänkbart fördjupningsområde. En sådan studie kan även tänkas 

öppna upp för djupare studier som ämnar förklara hur och varför P4P har införts i 

Storbritannien, och då även i Sverige. Då denna studie har visat på att Storbritannien har ett 

större statligt mandat att utföra förändringar och införa nya reformer inom hälso- och 

sjukvården än vad Sverige har, kan således en djupare analys av de politiska incitamenten 

bakom införandet av P4P vara ett relevant analysområde. 
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