


 

Vad gör Landstingsrevisorerna? 
Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets 
nämnder och bolagsstyrelser. Revisionsuppdraget är det största inom kommunal 
verksamhet.  
 
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklig-
het och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den övergripande 
uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser tar sitt ansvar. 
De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instru-
ment för den demokratiska kontrollen. De har därmed en viktig funktion i den 
lokala självstyrelsen. 
 
Ledamöter i nämnder och styrelser ansvarar inför fullmäktige för hur de själva, 
anställda och uppdragstagare genomför verksamheten. I ansvaret ingår att genom-
föra en ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsstäl-
lande sätt och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande rä-
kenskaper.  
 
I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den gransk-
ning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen redovisas 
löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på Landstingsrevisorernas hem-
sida www.sll.se/rev. De kan också beställas från revisionskontoret. Det går även 
att prenumerera på Landstingsrevisorernas nyhetsbrev Nytt från landstingsrevis-
ionen genom att anmäla intresse via e-postmeddelande till landstingsrevisorer-
na@rev.sll.se 
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 Landstingsstyrelsen 
 Landstingshuset i Stockholm AB 
  
  
Projektrapport 12/2015 
Ägarstyrning i förändring 
 
Revisorerna i revisorsgrupp I beslutade 2016-02-02 att överlämna rapporten till landstings-
styrelsen och styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB landstingsstyrelsen för känne-
dom.   
 
Revisorernas samlade bedömning är att förstärkningen av ägarstyrningen har påbörjats men 
ännu inte fått genomslag i alla styrelser. När förändringen successivt genomförs blir det en 
stor utmaning att tydliggöra roller och ansvar för såväl bolagsstyrelser som beställare så att 
de kan bidra till att klara de utmaningar som landstinget står inför. 
 
I övrigt hänvisar revisorerna till revisionskontorets rapport. 
 
Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 
 
 
 
 
Kenneth Strömberg 
Ordförande 
  Christina Holmqvist 
  Sekreterare  
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1 Sammanfattning och slutsatser 

Stockholms läns landsting står inför stora utmaningar framöver. I tidigare 
granskningar har revisionen därför efterlyst en starkare ägarstyrning. Revision-
en har under hösten 2015, genom enkät och intervjuer utförda av konsultföreta-
get Ipsos, undersökt hur styrelseledamöter och vd:ar i bolagen uppfattar lands-
tingets ägarstyrning1. Konsultens rapport redovisas i bilaga.   
 
Fullmäktige beslutade hösten 2014 att stärka ägarstyrningen av de landstings-
ägda bolagen. Den politiska organisationen ändrades och ett ägarutskott, ÄU; 
bildades under landstingsstyrelsen där samma ledamöter valdes in som i styrel-
sen för landstingets moderbolag Landstingshuset i Stockholm AB, LISAB. En 
första åtgärd var att göra förändringar i ägarpolicy, ägardirektiv och bolagsord-
ningar under vårvintern 2015. Det gav bl.a. representanter för ägaren rätt att 
delta i bolagstyrelsernas möten och aktivt medverka vid entledigande och till-
sättande av vd. Ägaren, genom LISAB, har även varit en av tre avtalsparter i 
arbetet med att ta fram så kallade omställningsavtal för akutsjukhusen som 
gäller från och med 2016.  
 
De intervjuade i undersökningen, styrelseordförande och erfarna ledamöter, har 
en tydlig bild av hur de anser att ansvaret mellan ägare, bolagsstyrelse och vd 
ska vara fördelat. Enkäten som sänts till alla styrelseledamöter och alla vd:ar 
ger dock en annan bild. För en tredjedel av de ledamöter som svarat är det t.ex. 
inte tydligt vem som företräder ägaren. De som tycker att det är tydligt nämner 
olika företrädare för ägaren såväl inom politiken som bland tjänstemännen. 
Enligt enkäten anser ungefär var tredje ledamot och vd att syftet med ägarstyr-
ningen är otydligt. Dessutom anser var fjärde ledamot och varannan vd att styr-
ningen från ägaren fungerar dåligt och ingen uppger att den fungerar mycket 
bra. Det är även en tredjedel av ledamöterna som inte anser att det finns en 
fungerande dialog mellan styrelsen och ägaren. Revisionen anser att resultatet 
tydligt visar på ett behov av att klargöra ägarens roll och ägarstyrningens syfte 
samt förtydliga detta i dialog med berörda bolagsstyrelser.  
 
Enkäten visar att en klar majoritet av ledamöterna i mycket stor eller ganska 
stor utsträckning uppfattar att den styrelse de verkar inom har ett tydligt upp-
drag och ansvar gentemot ägaren idag. Nio av tio anser vidare att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om. 
Över två tredjedelar av ledamöterna anser dessutom att de har ett tydligt ansvar 
som ledamot. Majoriteten anser att de fått tillräcklig introduktion inför sitt upp-
drag medan en fjärdedel inte anser det. Det är samma andel som vid en gransk-
ning som revisionen genomförde 2004.2 Revisionen anser att landstingsstyrel-
sen bör säkerställa att alla styrelseledamöter får en tillräcklig introduktion och 
följa upp att sådan ges.  
 
Grunden för ägarstyrningen är de olika beslutade styrdokumenten. Majoriteten 
anser att de känner till innehållet i landstingets styrdokument ganska eller 
mycket bra, medan ungefär en tredjedel känner till dem lite eller inte alls. Som 
jämförelse med årets undersökning kan nämnas att det i revisionens granskning 
                                                      
1 Inkluderar även de två förvaltningar som drivs i bolagsliknande former, dvs. Karolinska universi-
tetssjukhuset och Stockholms läns sjukvårdsområde.  
2 God styrelsesed i nämnder och styrelser 34/2004 

Beslut i fullmäktige om 
stärkt ägarstyrning 

Ägaren och ägar-
strukturen 

Styrelsens och leda-
möternas uppdrag 
uppfattas som tydligt 

Styrdokument 
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2004 var en betydligt högre andel som svarade att de kände till ägarpolicyn 
mycket väl. En majoritet av ledamöterna i årets enkät anser att de olika styrdo-
kumenteten påverkar styrelsens arbete. En mindre andel av dessa anser att de 
påverkar arbetet i mycket hög grad. Revisionen anser att landstingsstyrelsen 
bör se till att styrdokumenten är kända bland bolagens ledamöter för att få ett 
större genomslag i styrningen. 
 
När det gäller den ekonomiska styrningen så visar enkäten att majoriteten av 
ledamöterna anser att den är tydlig och att de ekonomiska kraven på bolagen är 
rimliga. En fjärdedel av alla vd:ar anser dock att de ekonomiska kraven inte är 
rimliga. På frågan om det är balans mellan de ekonomiska kraven och de pro-
duktionsmässiga kraven som ägaren ställer på bolagsstyrelsen är svaren tude-
lade. Hälften anser att det är balans. Den andra hälften, där svarande inom 
sjukvården och externa ledamöter är överrepresenterade, upplever att det inte är 
balans. Av dem som anser att det inte är balans menar de flesta att det är de 
ekonomiska kraven som överväger.  
 
Undersökningen visar att det bland de intervjuade finns en stor förståelse för att 
ägarstyrningen och koncerntänkandet måste stärkas. Det är även tydligt för 
samtliga intervjuade att ägarstyrningen stärkts under 2015, även om man upp-
fattar att förändringen än så länge bara påbörjats. Samtidigt visar enkäten att 
majoriteten av alla ledamöter inte märkt någon förändring av ägarstyrningen 
under 2015. Revisionen tolkar skillnaden i uppfattning som att den förändrade 
ägarstyrningen hittills i olika grad berört landstingets verksamheter. Som ex-
empel har vd och ordföranden för sjukhusen direkt berörts av den förändrade 
ägarstyrningen genom arbetet med att ta fram omställningsavtalen.   
 
Även om de intervjuade har förståelse för den stärkta ägarstyrningen så har 
förändringen medfört viss oklarhet kring roller och mandat. Den förändrade 
ägarstyrningen innebär att ägaren fått ett mer direkt och påtagligt inflytande 
genom ÄU och LISAB samtidigt som landstingsdirektören/vd och vice vd för 
LISAB fått en starkare position. Det påverkar i sin tur rollerna för såväl bestäl-
laren, hälso- och sjukvårdsnämnden, som bolagsstyrelserna. Några av ledamö-
terna ifrågasätter poängen med att driva verksamheten i bolagsform då hand-
lingsutrymme för styrelserna begränsas. De befarar att bolagsstyrelserna riske-
rar att bli rundningsmärken. De intervjuade lyfter fram att det blir otydligt vem 
som i praktiken fungerar som vd:s uppdragsgivare, dvs. om det är styrelsen i 
enlighet med aktiebolagslagen eller landstingsdirektören. Enkäten visar även 
att en stor andel av ledamöterna, särskilt inom sjukvården, inte anser att styr-
ningen är på en rimlig nivå. 
 
Granskningen visar att arbetet med att stärka ägarstyrningen enligt fullmäktiges 
uppdrag har påbörjats, men att det ännu inte fått genomslag i alla styrelser. För 
de vd:ar och ordföranden som haft omfattande kontakt med ägaren, bl.a. i sam-
band med arbetet med omställningsavtalen, bedömer revisionen att ägarens 
styrning blivit tydligare. Revisionen gör även bedömningen att det finns en 
acceptans bland ledamöterna och vd:ar för att ägarstyrningen behöver stärkas. 
När förändringen successivt genomförs blir det dock en stor utmaning att tyd-
liggöra roller och ansvar för såväl bolagsstyrelser som beställare så att de kan 
bidra till att klara de utmaningar som landstinget står inför. 

Ekonomistyrning 
 
 
 

Förändrad ägar- 
styrning 

Oklara roller för  
bolagsstyrelser och 
beställare 

På väg mot  
en starkare 
ägarstyrning 
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2 Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
Det finns en tydlig skillnad i styrningen av verksamheter som bedrivs i bolags-
form och verksamheter som bedrivs i förvaltningsform. Styrelsen i ett aktiebo-
lag arbetar kollektivt och förväntas arbeta för bolagets bästa medan nämndarbe-
tet bygger på att ledamöterna har konkurrerande politiska uppfattningar. Kom-
munallagen och aktiebolagslagen utgör de yttre ramar som landstinget har att 
förhålla sig till i sin ägarstyrning av verksamhet i bolag. 
 
Fullmäktige har från och med 2015 beslutat om en utvecklad ägarstyrning av 
de landstingsägda bolagen3. Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) som är 
moderbolag för de landstingsägda bolagen (utom SL AB) har därför tilldelats 
en mer aktiv roll. Landstingsstyrelsen ska utöva ett aktivt ägarskap genom sty-
relserepresentation i LISAB. Nämnder som drivs i bolagsliknande former ska 
på motsvarande sätt styras genom landstingsstyrelsens ägarutskott.  
 
Som en konsekvens av detta beslutade fullmäktige några månader senare om 
revideringar i ett flertal styrdokument som ägarpolicy, ägardirektiv och bolags-
ordningar i syfte att skapa en mer sammanhållen ledning och ägarstyrning i 
landstinget.4 Ändringarna innebär bl.a. att landstingsdirektören får en tydligare 
arbetsledande roll i förhållande till förvaltnings- och bolagschefer. Landstings-
direktören eller av honom utsedd person ska därefter adjungeras till bola-
gens/förvaltningarnas styrelsemöten.  
 

 
 
När ägarstyrningen nu stärks bl.a. för att lotsa igenom Framtidplanen för hälso- 
och sjukvården finns det en risk att det uppstår intressekonflikter mellan aktie-
bolagets och ägarens intresse. Mot bakgrund av detta har en granskning genom-
förts i syfte att fånga i vilken utsträckning ledamöter respektive 
vd/förvaltningschef uppfattar förändringen av ägarstyrningen.  

                                                      
3 Ny politisk organisation för Stockholms läns landsting LS 1410-1178 
4 Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisat-
ion LS 1411-1289 
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2.2 Revisionsfråga 
Granskningens övergripande revisionsfråga är: 
Har landstingets ägarstyrning stärkts och blivit tydligare i enlighet med full-
mäktiges beslut? 
 
Delfrågor 

• Uppfattar bolagens ledamöter och verkställande direktörer att ansvar 
och roller är tydliggjorda i landstingets ägarstyrning? 

• Hur uppfattar bolagens ledamöter och verkställande direktörer föränd-
ringen av landstingets ägarstyrning? 

• Hur uppfattar bolagens ledamöter sin roll och sitt ansvar i den föränd-
rade ägarstyrningen?  

2.3 Avgränsning 
Granskningen, som är en delrapportering, har avgränsats till att spegla hur le-
damöter och vd eller förvaltningschef för landstingets bolag respektive förvalt-
ningar som drivs i bolagsliknande former uppfattar förändringen av ägarstyr-
ningen. Styrningen av SL AB som inte ingår i LISAB utan vars ägarstyrning 
utövas av arbetsutskottet ingår inte i granskningen. I samband med rapporte-
ringen av den årliga granskningen kommer revisionens granskning av ägarstyr-
ningen att slutrapporteras. Ansvarsprövningen avser landstingsstyrelsen och 
LISAB.  

2.4 Bedömningsgrunder 
Kommunallagen, KL reglerar vilken verksamhet som kan drivas i bolagsform. 
Av lagen framgår att fullmäktige ska fastställa det kommunala ändamålet och 
befogenheterna för verksamheten, utse ledamöter och se till att det anges i bo-
lagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamhet-
en som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. För att 
en bolagsordning ska vara giltig så måste den även beslutas av respektive bo-
lags bolagsstämma.  
 
Aktiebolagslagen, ABL reglerar hur verksamheten operativt ska bedrivas och 
hur bolaget konkret ska styras. När ett bolag har bildats är det ABL som anger 
ramarna för hur verksamheten ska styras och de verktyg som ägarna har till sitt 
förfogande för ägarstyrning av bolaget. Då det är fullmäktige som ytterst beslu-
tar om bolagsordning så ligger ägarrollen för kommunalt ägda bolag formellt 
hos fullmäktige.    
 
Beslutade regelverk som grund för landstingets ägarstyrning 
Inom ramen för dessa lagar har landstinget tagit fram följande landstingsinterna 
styrdokument. 

• Landstingets arbetsordning och reglemente anger vilken funktion som 
ansvarar för vad inom landstingets förvaltningsorganisation. Dokumen-
tet är även styrande för de av landstingets nämnder som drivs i bolags-
liknande former. 

• Ägarpolicyn beskriver översiktligt SLL:s syn på ägarstyrning i de 
landstingsägda aktiebolagen och i tillämpliga delar även för de nämn-
der som drivs i bolagsliknande form. Där anges även SLL:s bolags-
styrningsprinciper och ansvarsfördelningen mellan fullmäktige, lands-
tingsstyrelsen, dess utskott, moderbolagets styrelse och bolagen. 
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• Generella ägardirektiv anger vilka generella regler som gäller i frågor 
som ägaren definierat som strategiska för alla berörda verksamheter.  

• Specifika ägardirektiv som är riktade till det specifika bolaget, beskri-
ver mera i detalj vilka huvuduppdrag verksamheten har att förhålla sig 
till 

• Bolagsordningen utgår från aktiebolagslagens krav och beskriver, med 
utgångspunkt i kommunallagens krav, de yttre ramarna eller det regel-
verk som verksamheten har att förhålla sig till.  

2.5 Metod 
Ledamöterna i SLL:s bolag och förvaltningar som drivs i bolagsliknande for-
mer har tillfrågas om SLL:s ägarstyrning och om sin roll som styrelseledamot. 
Även vd:ar och förvaltningschefer för dessa verksamheter har tillfrågats. Jäm-
förelser har inom vissa delar kunnat göras med revisionens granskning om god 
styrelsesed från 2004. 
 
Undersökningen har genomförts med stöd av konsultföretaget Ipsos som med 
enkäter och intervjuer samlat in och analyserat målgruppernas åsikter. Gransk-
ningen har genomförts i dialog med Anders Olsson (projektledare) och Johan 
Blomberg på revisionskontoret.  
 
 
  





1 

Ägarstyrning 
 
Oktober-november 2015 
Johanna Laurin Gulled,  Maria Hedengren  
och Anja Tikkanen Weiszflog 

En kvantitativ och kvalitativ undersökning 

© 2015 Ipsos.  All rights reserved.  

Bilaga 

http://www.ledarna.se/contentassets/5ea07168fcf3470a8720b0a25ab59c02/ledarna_logo_svart_transparent.png
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Ägaren och ägarstrukturen  

 Den kvalitativa studien visar att de intervjuade överlag har en relativt tydlig och enhetlig bild av ägarstrukturen och hur ansvarsfördelningen 
ser ut mellan ägare, styrelse och VD.  

 I den kvantitativa studien framgår att ägaren och parternas uppdrag och ansvar framstår som tydligt, medan synen på hur ägarstyrningen 
fungerar och syftet med ägarstyrningen inte är lika tydligt.  

Ägarstyrning och förändring 

 I de kvalitativa intervjuerna är det uppenbart för samtliga att det har skett en förändring, men också att förändringen än så länge bara är i sin 
linda. I dagsläget är det oklart hur roller och ansvarsfördelning kommer att påverkas. 

 I de kvantitativa svaren framgår att de flesta inte anser att ägarstyrningen har förändrats under 2015, vilket skiljer sig markant från de 
kvalitativa resultaten och kan vara ett resultat av att förändringen ännu inte fullt ut slagit igenom i praktiken. 

Faktorer som påverkar ägarstyrningen 

 I de kvalitativa intervjuerna framgår att det främst är de generella ägardirektiven i kombination med bolagsordningen som man lutar sig mot. 
Inom sjukvårdsområdet är det dessutom de rådande avtalen som är styrande på en mer detaljerad nivå. De ekonomiska kraven överväger 
och ekonomin är ett medel för att kunna arbeta med övriga krav såsom tillgänglighet och kvalitet. Informell styrning framstår inte som något 
påtagligt.  

 I de kvantitativa svaren framgår att styrdokumenten är kända av mellan sex och sju av tio och att de anses påverka verksamheten i hög grad. 
Majoriteten anser att de ekonomiska kraven är rimliga och att ekonomistyrningen är tydlig. Hälften av de svarande tycker att det råder 
obalans mellan de ekonomiska och de produktionsmässiga kraven. De allra flesta uppfattar att det är de ekonomiska kraven som överväger. 
Drygt hälften anser att det finns inslag av informell ägarstyrning, men när det gäller konsekvent och rimlig styrning är upplevelsen tudelad. 

 

Sammanfattning av resultat 
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Bakgrund och syfte 

Stockholms läns landsting står inför stora utmaningar framöver; Stockholms län växer, invånarna lever allt längre, 
man ska bidra till och skapa förutsättningar för en hållbar region och vara en attraktiv framtidsregion. Detta ställer 
krav på en tydligare och mer långsiktig strategi för styrning. Fullmäktige har från och med 2015 beslutat om en 
utvecklad ägarstyrning av de landstingsägda bolagen. Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) som är moderbolag 
för de landstingsägda bolagen har därför tilldelats en mer aktiv roll. Landstingsstyrelsen ska utöva ett aktivt 
ägarskap genom styrelserepresentation i LISAB.  

Mot denna bakgrund genomför Landstingsrevisorerna under hösten en granskning av ägarstyrningen och hur 
styrningen utvecklas i linje med fullmäktiges beslut.  

Som ett led i detta arbete har Ipsos genomfört en kvantitativ och kvalitativ studie med syfte att undersöka hur 
ledamöterna i bolagsstyrelserna ser på sitt uppdrag och på landstingets ägarstyrning, samt vilken bild verkställande 
direktörer inom bolagen respektive chefer inom verksamheterna som styrs i bolagsliknande former (i rapporten 
benämnda VD/chef) har av SLL:s ägarstyrning.  

Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät i kombination med djupintervjuer med berörda målgrupper. 
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Metod och urval 
Revisionskontoret bistod med ett introduktionsbrev till ledamöter och VD:ar/chefer i bruttourvalet, samt en urvalslista med 
kontaktuppgifter. Den kvantitativa webbenkäten genomfördes bland samtliga ledamöter och VD:ar/chefer, och de kvalitativa 
djupintervjuerna genomfördes med ett slumpmässigt urval av de som fick enkäten med spridning bland landstingspolitiker, 
landstingstjänstemän och externt tillsatta personer. Områden som finns representerade är sjukvård (sjukhus, övrig sjukvård och 
tandvård) och annan verksamhet (trafik, fastighet och ekonomi).  
 
Intervjuerna och enkäterna genomfördes enligt följande: 

 

Målgrupp för enkäter Antal  tillfrågade Svarsfrekvens 

Ledamöter i landstingets bolag* 66 70 % 

VD/chef i bolagen* 13 62 % 

* Observera att SL ej ingår i urvalet 

Målgrupp för djupintervjuer Antal  intervjuer Intervjumetod 

Ledamöter i landstingets bolag* 8 3 face-to-face, 5 telefon 

VD/chef i bolagen* 4 1 face-to-face, 3 telefon 

* Observera att SL ej ingår i urvalet 

Urvalsstorlek och statistisk felmarginal 
Eftersom detta är en s k totalundersökning 
innebär det att resultaten inte är föremål för 
någon statistisk osäkerhet, och att det varken är 
möjligt eller nödvändigt att beräkna någon 
statistisk felmarginal.  

I rapporten redovisas 
kvalitativa resultat på 
sidor med symbolen 
ovan,  och kvantitativa 
på sidor med symbolen 
nedan. 

I textrutor med denna utformning 
kommenteras eventuella skillnader mellan 
olika typer av ledamöter.  
Inom vissa områden ser vi en diskrepans 
mellan kvantitativa  och  kvalitativa resultat. 
En möjlig orsak kan vara att de kvalitativa 
intervjuerna i högre utsträckning genomförts 
med styrelseordföranden och mycket erfarna 
ledamöter som är mer insatta i ägarfrågan 
och förändringen. Sådana diskrepanser, och  
även samstämmighet, mellan de kvalitativa 
och de kvantitativa resultaten kommenteras 
också i dessa  textrutor. 
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Urval och genomförande kvalitativa djupintervjuer 

Urval  

Djupintervjuer som komplement till enkätundersökningen genomfördes för att få en fördjupad förståelse för 
frågeställningarna, samt skapa en grund för analys och tolkning av resultatet av undersökningen som helhet.  

Urvalet till de kvalitativa intervjuerna omfattar representanter för de landstingsägda bolagen inom hälso-  
och sjukvårdsområdet på styrelseordförande, ledamot och VD-nivå. Bland de intervjuade bolagen finns såväl 
sjukvård som annan verksamhet representerade (se definition på föregående sida).  

De intervjuade har genomgående haft gedigen erfarenhet av både offentlig och privat verksamhet på olika 
framträdande positioner, samt minst två års erfarenhet av sin nuvarande position som VD eller styrelseledamot  
i det aktuella bolaget. På så sätt har samtliga intervjuade varit väl insatta i frågeställningarna kring ägarstyrningen. 

Genomförande 

Varje intervju tog ca en timme och genomfördes av Ipsos seniora konsulter, Maria Hedengren och Johanna Laurin 
Gulled, under oktober 2015. 

Med utgångspunkt från de frågeställningar som definierats tillsammans med Landstingsrevisorerna tog Ipsos fram 
en intervjuguide som låg till grund för intervjuerna. Guiden fungerar som vägledning i samtalet, men respondenten 
hade även möjlighet att ta upp sådant som låg utanför guiden och som ansågs vara väsentligt för undersökningens 
syfte.  

Samtliga intervjupersoner behandlas anonymt i resultatredovisningen, vilket innebär att ingen specifik information 
eller specifika citat ska kunna härledas till person eller bolag. 
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Ägaren och ägarstrukturen 

• Vem företräder ägaren? 

• Är uppdraget gentemot ägaren tydligt? 

• Är ansvaret gentemot ägaren tydligt? 
• Hur fungerar ägarstyrningen? 
• Är syftet med ägarens styrning tydligt? 
• Finns det en fungerande dialog mellan styrelse 

och ägare? 

• Synen på ägarstyrningen 
– Syftet med ägarstyrningen? 
– Utmärkande för en fungerande ägarstyrning 

(konsekvent, tydlig, detaljerad etc)? 
• Synen på ägarstrukturen 
– Olika parters (ägare, styrelse, VD) ansvar och 

uppdrag inom ramen för ägarstrukturen? 

Frågeställningar Frågeställningar 

I följande avsnitt behandlas synen på ägaren, ägarens funktion och tydlighet, samt synen på styrelsens respektive VD/chefs 
uppdrag. I avsnittet redovisas dels en bild av hur man i de kvalitativa intervjuerna idealt tycker att det bör fungera, dels hur 
man i den kvantitativa undersökningen uppfattar att styrningen fungerar i nuläget. 
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Ägaren ger direktiv – styrelsen omsätter och vägleder – VD verkställer 

Ägarens ansvar 

• Ange riktningen genom tydliga och 
övergripande mål – begripliga mål 
som är tillräckligt breda för att kunna 
anpassas utifrån verksamhet. 

• Tydliga prioriteringar (produktion, 
kvalitet, ekonomi) och långsiktighet. 

• Visionärt och lösningsorienterat 
snarare än detalj- och uppdragsstyrt. 

• Kommunicera förutsättningar genom 
direktiv och framförallt en tät dialog. 

VD:s ansvar 

• Förvalta, driva och utveckla 
verksamheten enligt styrelse- och 
ägardirektiven. 

• Fokus på ekonomi i balans som en 
förutsättning för ökad kvalitet, ökad 
effektivitet och tillgänglighet, samt 
ökat värde för kunderna/patienterna. 

• Få igenom, förankra och exekvera 
mål och beslut bland medarbetare. 

En av de riktigt svåra roller som 
ägaren har är att förstå skillnaden 
mellan att vara ägare och ge direktiv 
– och att vara ledning och skruva på 
rattar och kranar. (Ledamot) 

VD ska jobba med att förvalta,  
men det bör även finnas en tydlig 
delegation att driva och utveckla. 
Ägaren ska inte hålla på med 
detaljer, utan det är enheterna 
själva som utvecklar och får saker 
och ting att hända. (VD) 

    Styrelsens ansvar 

• Utveckla verksamheten enligt de 
övergripande mål och ägardirektiv 
som finns. 

• Arbeta för bolagets bästa, till gagn för 
ägare/uppdragsgivare, medarbetare, 
och kunder/patienter, så resurs- och 
kvalitetseffektivt som möjligt.  

• Tillse att verksamheten har rätt 
ledning (tillsätta/avsätta VD) samt dra 
upp riktlinjer och anvisningar för VD. 

Ägaren kan uttrycka sin intention, 
men inte hur det ska göras. Det är 
styrelsens uppdrag att, enligt bolags-
ordningen och de generella ägar-
direktiven, utveckla och ta fram 
riktlinjer för verksamheten. (Ledamot) 
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För majoriteten är det tydligt vem som företräder ägaren, samtidigt nämns 
flera olika namn och titlar 

Fråga: 5. Är det tydligt för dig som ledamot/chef vem som företräder ägaren?   
Bas: 46 ledamöter/8 VD/chef 

33 

13 

67 

88 
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LEDAMOT 

VD/CHEF 

Nej

Ja

Det finns ingen tydlig skillnad mellan 
olika typer av ledamöter. 

”Henrik Gaunitz” (Vice VD LISAB) är 
den person som nämns flest gånger 
som företrädare för ägaren i den 
kvantitativa studien.  
I de kvalitativa intervjuerna är det 
främst landstingsdirektören Toivo 
Heinsoo som nämns. 
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Ett tydligt uppdrag från ägaren 

Fråga: 16. I vilken utsträckning uppfattar du att din styrelse: Har ett tydligt uppdrag från ägaren; Har ett tydligt ansvar gentemot ägaren; 
Ser till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om?  
Bas: 46 ledamöter  
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2 

2 

4 17 
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7 

61 

43 

30 

11 

41 

59 
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HAR ETT TYDLIGT 
UPPDRAG FRÅN 

ÄGAREN 

HAR ETT TYDLIGT 
ANSVAR GENTEMOT 

ÄGAREN 

SER TILL ATT 
VERKSAMHETEN 

BEDRIVS I ENLIGHET 
MED DE MÅL OCH … 

Vet ej Mycket liten utsträckning Ganska liten utsträckning

Varken stor eller liten utsträckning Ganska stor utsträckning Mycket stor utsträckning

Inga tydliga skillnader mellan 
olika typer av ledamöter 
jämfört med totalen. Förutom 
gällande att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige  
har beslutat. Där tycker en  
högre andel bland de parti-
politiska representanterna att 
det stämmer i ganska stor 
utsträckning. Externa 
representanter har en lägre 
andel som instämmer i ganska 
stor utsträckning jämfört med 
samtliga ledamöter. 
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En majoritet av ledamöterna anser att ansvaret som ledamot är tydligt,  
och att de fått tillräcklig introduktion 

Fråga: 20. Anser du att ditt ansvar som styrelseledamot är tydligt eller otydligt?  
Fråga 21. Anser du att du fått tillräcklig introduktion till styrelsearbetet i bolaget i samband med att du började som ledamot?  
Bas: 46 ledamöter 
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70 
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OTYDLIGT/TYDLIGT
ANSVAR

TILLRÄCKLIG
INTRODUKTION

Vet ej Otydligt / Nej Tydligt / Ja

Sjukvårdsledamöter 
anser i lägre grad än 
ledamöter inom annan 
verksamhet att de fått 
tillräcklig introduktion. 
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Var fjärde ledamot och varannan VD/chef tycker att styrningen från ägaren  
fungerar dåligt, ingen uppger att den fungerar mycket bra 

Fråga: 1. Hur uppfattar du sammantaget att styrningen från ägaren fungerar i det bolag där du är 
ledamot/VD/chef?  
Bas: 46 ledamöter/ 8 VD/chef 
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25 

28 

25 
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LEDAMOT 

VD/CHEF 

Vet ej

Mycket dåligt

Ganska dåligt

Varken bra eller dåligt

Ganska bra

Mycket bra

Politiska ledamöter och 
ledamöter från annan 
verksamhet anser i högre 
grad än ledamöterna 
totalt att styrningen 
fungerar ganska bra.  
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Ungefär var tredje ledamot och VD/chef tycker att syftet med  
ägarstyrningen är otydligt 

Fråga: 2. Anser du att syftet med ägarens styrning är tydligt? 
Bas: 46 ledamöter/8 VD/chef 
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LEDAMOT 

VD/CHEF 

Vet ej

Mycket otydlig

Ganska otydlig

Varken tydlig eller otydlig

Ganska tydlig

Mycket tydlig
Politiska ledamöter 
och ledamöter från 
annan verksamhet 
anser i högre grad än 
ledamöterna totalt att 
syftet med styrningen 
är ganska tydligt.  
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Hälften av ledamöterna anser att det finns en fungerande dialog mellan  
styrelsen och ägaren 

Fråga: 17. Anser du utifrån ditt perspektiv att det finns en fungerande dialog mellan styrelsen och ägaren?  
Bas: 46 ledamöter 

17 30 52 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LEDAMOT

Vet ej Nej Ja

Inga tydliga skillnader mellan 
olika typer av ledamöter jämfört 
med totalen. 
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Ägaren och ägarstrukturen 

• I de kvantitativa svaren framgår att majoriteten 
tycker att det är tydligt vem som företräder ägaren 
och att ansvaret som enskild ledamot är tydligt.  

• Även när det gäller styrelsens uppdrag och ansvar 
gentemot ägaren anser en stark majoritet att det är 
mycket eller ganska tydligt. 

• När det gäller synen på hur ägarstyrningen fungerar 
är resultatet inte lika entydigt. Här anser tre av tio att 
den fungerar ganska bra. En ungefär lika stor andel 
anser att den fungerar mycket eller ganska dåligt. 
Ingen uppger att ägarstyrningen fungerar mycket bra.  

• Även när det gäller syftet med ägarstyrningen är det 
tudelat. Här anser lika många att syftet är tydligt som 
de som anser att det är otydligt. 

• Sammantaget kan konstateras att ägaren och 
parternas uppdrag och ansvar framstår som tydligt, 
men att styrningen i sig inte är lika självklar. 

Avslutande kommentarer Avslutande kommentarer 

• I de kvalitativa intervjuerna lyfter man fram vikten av 
en tydlig, men samtidigt övergripande och relativt 
generell ägarstyrning. Utifrån de generella direktiven 
är det sedan upp till styrelsen och de enskilda 
verksamheterna att utforma och utveckla strategier 
för verksamheten. I slutändan är det verkställande 
ledningen som har ansvaret för att verksamheten 
bedrivs i enlighet med ägarens direktiv och styrelsens 
intentioner.  

• För att skapa en samstämmighet kring målsättningar 
och strategier krävs en fungerande och kontinuerlig 
dialog, dels mellan styrelse och ägare, dels mellan 
styrelse och VD. 

• Överlag har de intervjuade en relativt tydlig och 
enhetlig bild av ägarstrukturen och hur ansvars-
fördelningen ser ut mellan ägare, styrelse och VD.  
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Ägarstyrning och förändring 

• Vilken uppfattning har man om den nya 
ägarstyrningen? 

• Attityder till utvecklingen av ägarstyrningen 
– Syftet med en förändring av ägarstyrningen? 
– Skillnader, samt styrkor och svagheter med den 

nya ägarstyrningen? 
• Konsekvenser av den nya ägarstyrningen 
– Konsekvenser avseende roller och ansvar? 
– Makt och inflytande hos de olika parterna? 
– Parternas förutsättningar att klara sitt uppdrag? 

Frågeställningar Frågeställningar 

I följande avsnitt behandlas kännedomen om den förändrade ägarstyrningen och attityder till ägarstyrningen baserat på 
kännedom och erfarenhet. 
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6 av 10 ledamöter och 4 av 10 chefer anser att ägarstyrningen  
är oförändrad 

Fråga: 13. Anser du att ägarstyrningen har förändrats under 2015? 
Bas: 46 ledamöter/8 VD/chef 

Det finns inga tydliga skillnader 
mellan olika typer av ledamöter.  

Däremot syns en diskrepans mellan 
den kvantitativa  och den kvalitativa 
delen, där man i den senare tydligt 
ser att det skett en förändring. En 
tolkning av detta kan vara att man 
överlag ännu inte sett effekterna av 
den nya förstärkta ägarstyrningen, 
samt att de kvalitativa intervjuerna i 
högre utsträckning genomförts med 
mycket erfarna styrelseledamöter 
som är mer insatta i förändringen. 

61 

38 25 

39 

38 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LEDAMOT

VD/CHEF

Nej, den är oförändrad Ja, den har försvagats Ja, den har förstärkts
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KONCERN 

Förändringen av ägarstyrningen är märkbar och ett steg i rätt riktning 

Samplanering 

Kollektiva 
beslut 

Koncern 
styrning 

Samverkan 

Effektivisering  
av resurser 

Kontroll på 
ekonomin 

Utmaningar 
Befolkningstillväxt 
Befolkningsstruktur 
Kompetensförsörjning 
Investeringar (fastigheter) 
Medicinskteknisk utveckling 
Värdebaserad vård 
Ökade kundkrav 

• Påtaglig förändring av ägarstyrningen mot ökat koncerntänkande 
• Förändringen är drivet av de stora utmaningarna inom sjukvårds- och 

trafikområdet. 
• Stort behov av ägarkontroll och ordning och reda i finanserna med 

hänsyn till den höga kostnadsutvecklingen. 

• Koncerntanken med ökad samverkan är en ändamålsenlig utgångspunkt. 

Ägaren har bytt skepnad, 
från konkurrensperspektiv 
till koncerntänk. (Ledamot) 

Skärpt ägarstyrning handlar om att få kontroll 
på ekonomin och om samordning av resurser på 
ett effektivt sätt. (VD) 
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• Ägaren, och ytterst politiken, får ett 
mer direkt och påtagligt inflytande. 

• Landstingsdirektören får en starkare 
position som ägarens förlängda arm. 

• Direktörsgruppen blir en strategisk 
ledningsgrupp för de gemensamma 
sjukvårdsresurserna.  

Ägarens roll blir tydligare 

 
• Styrelsen får en otydligare roll med 

ett otydligare uppdrag/mandat, 
vilket i sin tur kan skapa oklarheter 
kring ansvarsfrågan. 

• Risk att styrelsen blir ”rundad” i och 
med att kopplingen mellan ägaren 
och verkställande ledningen stärks. 
 

Styrelsens roll försvagas 

 
• VD får ett tydligare mandat att i 

samverkan med ägaren och andra 
enheter inom ”koncernen” fatta och 
verkställa kollektiva beslut. 

• Samtidigt blir det fler nivåer med fler 
rapporteringsvägar att förhålla sig till 
och föra dialog med. 
 

VD:s roll förstärks 

LISAB har varit nedtonat och det är 
styrelsen som har drivit. Nu finns det 
en tendens att styrelsen blir rundad 
om LISAB går in och toppstyr. Det är 
kanske en riktig väg att gå, men hur 
ska styrelsen hållas i loopen så att 
de kan ta ansvar? (VD) 

Jag har fått en mer dubbel ledning. 
Tidigare var det solklart att styrelsen 
och ordföranden är min chef, men nu 
blir det flera rapporteringsvägar med 
både styrelseordförande och landstings-
direktören som jag rapporterar till. (VD) 

Ägaren vill ha mer inflytande och mer 
av samverkan, vilket kan vara sunt med 
tanke på utmaningarna. Samtidigt blir 
det otydligt med styrelsens roll och de 
beslut som ska fattas på styrelsenivå. 
Även på VD-nivå blir det otydligt vem 
man rapporterar till och vem man 
hämtar stöd ifrån. (Ledamot) 

Förändrad ägarstyrning skapar viss oklarhet kring roller och mandat  
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En mer sammanhållen ägarstyrning väcker frågor om makt och inflytande 

Ägarens roll blir tydligare 

Styrelsen som en del av helheten? 

VD/Bolagsledning 

Beställaren som en del av helheten? 
Landstingsdirektör 

• Förhållandet mellan den politiska nivån och 
beställare/tjänstemannanivån är inte helt tydligt.  

• Beställaren tenderar att genom avtalen styra på 
detaljnivå – och inte alltid i samklang med ägaren. 

• En mer koncernorienterad styrning där ägare, 
beställare och bolag bildar en tydligare enhet 
väcker frågor kring beställarens makt att påverka, 
och på vilken detaljnivå. 

Nu gäller det för ägaren att hitta ett 
förhållningssätt och fundera över vad 
det innebär att vara ägare och vilka 
frågor man ska styra över. (Ledamot) 

• En mer koncernorienterad styrning med 
tydligare direktkoppling mellan ägare och 
ledning väcker frågor kring bolagsformen 
och betydelsen av externa styrelser. 

• Förändrad ägarstyrning ställer krav på 
tydliga mandat och beslutsgångar, samt 
bygger på att styrelsen inbegrips genom 
tät dialog med ägaren för att både kunna 
ta och utkrävas ansvar. 

Jag ifrågasätter inte att man vill ha 
en starkare ägarstyrning, men AB-
formen med externa styrelser blir lite 
av en paradox om inte styrelsen har 
ett tydligt mandat. (Ledamot) 

Hur får man ihop den 
politiska styrningen med 
beställarorganisationen 
och bolagens styrelser till 
en fungerande helhet? (VD) 
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Ägarstyrning och förändring 

• I de kvantitativa svaren framgår att sex av tio inte 
anser att ägarstyrningen har förändrats under 2015. 
Som redan framgått skiljer sig detta markant från de 
kvalitativa resultaten där samtliga upplever en 
förändring. Tolkningen av detta blir att en stor andel 
av framförallt ledamöterna inte är direkt involverade i 
förändringsprocessen och därför inte i lika hög grad 
upplever effekterna av förändringen.  

• I detta sammanhang kan också noteras att resultaten 
kring synen på hur ägarstyrningen fungerar, som 
redovisades i föregående avsnitt, bör ses i ljuset av att 
majoritet inte uppfattar att det skett en förändring. 

• Även att syftet med ägarstyrningen inte är tydligt för 
alla, som redovisades i föregående avsnitt, bör ställas 
i relation till att majoriteten inte anser att styrningen 
har förändrats. 

Avslutande kommentarer Avslutande kommentarer 

• I de kvalitativa intervjuerna är det uppenbart för 
samtliga att det har skett en förändring. Flertalet är 
också positivt inställda och ser det som en naturlig 
följd av de utmaningar som landstinget står inför. 

• Även om man har förhoppningar om att styrningen 
ska leda till effektiviseringar och samordning ser man 
också att förändringen än så länge bara är i sin linda. 
Det räcker inte enbart med en förändring, utan det 
blir också viktigt på vilket sätt förändringen kommer 
att genomföras. 

• I dagsläget är det oklart hur roller och ansvars-
fördelning kommer att påverkas. I synnerhet gäller 
det styrelsen som man upplever får en försvagad 
position när ägaren får en mer framträdande roll och 
kopplingen till den verkställande ledningen förstärks. 

• Även beställarorganisationens autonomi och makt  
ser man framför sig kan komma att förändras. 
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Faktorer som påverkar ägarstyrningen 

• Kännedom och betydelse av styrdokumenten? 
• Är de ekonomiska kraven rimliga och är 

ekonomistyrningen tydlig? 
• Balansen mellan ekonomiska och produktions-

mässiga krav? 
• Inslag av informell styrning? 
• Erfarenhet av privat verksamhet? 
• Lekmannarevisorernas roll och betydelse? 

• Vilka faktorer och ramar påverkar ägarstyrningen 
och styrelsens respektive VDs vardag? 

– Styrdokument? 
– Ekonomistyrning? 
– Ekonomiska och produktionsmässiga krav? 
– Informell styrning? 

• Likheter och skillnader mellan privat och offentlig 
verksamhet och styrning? 

Frågeställningar Frågeställningar 

I följande avsnitt behandlas synen på styrdokument, ekonomistyrning och informell styrning, samt synen på offentlig 
respektive privat verksamhet och lekmannarevisorernas uppgift. 



23 © 2015 Ipsos. 

Ekonomin i kombination med generalla direktiv är styrande 
Ägardirektiv, bolagsordning och avtal utgör grunden för styrning 

• Styrelsen agerar enligt bolagsordningen inom ramen för ägardirektiven.  
Dessa direktiv är relativt vaga och övergripande – avtalen däremot är mer 
specifika och detaljstyrande med avseende på produktions-, kvalitets- och 
tillgänglighetsparametrar. 

• Styrdokument kräver kontinuerlig dialog och uppföljning för att hållas levande. 

De ekonomiska kraven överväger 

• Det starka kostnadsfokuset skapar viss obalans i förhållande till de produktions-
mässiga kraven – ekonomi i balans krockar ibland med kraven på tillgänglighet 
och kvalitet. 

• En stark ekonomistyrning sker också på bekostnad av satsningar på forskning 
och utveckling – hårda ekonomiska krav kan vara nödvändiga, men riskerar i 
längden att hämma utveckling inom väsentliga områden (ex teknik, logistik etc). 

Opinion och media kan leda till informell styrning 

• Det finns en partipolitiskt opinionskänslig dimension som kan göra att beslut 
eller förutsättningar ändras till följd av media- och opinionstryck. 

Det har varit ett extremt fokus på 
ekonomin de senaste åren, men om 
man ska vänta på att det blir ordning 
och reda överallt finns det risk att man 
tappar bort det som handlar om att 
utveckla och göra saker bättre. (VD) 

Styrdokument i all ära, men bland det 
viktigaste måste ändå vara att få till en 
bra dialog för att kunna förankra de 
strategiska frågorna och se till att 
samarbetet går åt rätt håll. (Ledamot) 

Exempel på informell styrning kan t ex 
vara vid avvecklingen av en enhet, och 
där personalen går till media som i sin 
tur går till politikerna. Då kan man 
plötsligt få fram pengar trots allt, men 
vi hade hellre sett att vi kunnat ha den 
diskussionen innan det går så långt. (VD) 
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Ungefär två tredjedelar av ledamöterna känner till innehållet i landstingets  
styrdokument ganska eller mycket bra, medan en tredjedel känner till  
det lite eller inte alls 

Fråga: 3. Hur väl skulle du säga att du känner till innehållet i landstingets:  
Bas: 46 ledamöter 
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4 

28 

33 

22 
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41 

33 

30 

41 

26 

33 

41 

22 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ÄGARPOLICY INKL. 
GENERELLA 

ÄGARDIREKTIV 

BOLAGSORDNING 

SPECIFIKA 
ÄGARDIREKTIV 

LANDSTINGETS 
ÖVERGRIPANDE 

BUDGET 

Vet ej

Har aldrig hört talas om

Har hört tals om, men känner
knappast till någonting om den

Känner till lite om den

Känner till den ganska bra

Känner till den mycket bra

Externa ledamöter och ledamöter från sjukvård 
känner i högre grad än samtliga ledamöter till lite  
om landstingets övergripande budget. 
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En majoritet anser att ägarens olika styrdokument påverkar styrelsens  
inriktning på arbetet 

Fråga: 4. I vilken grad anser du att följande av ägarens styrdokument påverkar styrelsens inriktning på arbetet? 
(Ägarpolicy inklusive generella ägardirektiv; Bolagsordning; Specifika ägardirektiv; Landstingets övergripande budget)  
Bas: 46 ledamöter/8 VD/chef 
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ÄGARPOLICY + GEN. ÄGARDIREKTIV 

BOLAGSORDNING 

SPECIFIKA ÄGARDIREKTIV 

LANDSTINGETS BUDGET 

ÄGARPOLICY + GEN. ÄGARDIREKTIV 

BOLAGSORDNING 

SPECIFIKA ÄGARDIREKTIV 

LANDSTINGETS BUDGET 

Vet ej

I mycket låg grad

I ganska låg grad

Varken i hög eller låg grad

I ganska hög grad

I mycket hög grad

LEDAMOT 

VD/CHEF 

De kvalitativa resultaten stämmer 
överens med de kvantitativa.  
Externa ledamöter anser i högre grad 
än samtliga ledamöter att ägarpolicyn 
påverkar i mycket hög grad. 



26 © 2015 Ipsos. 

Majoriteten tycker att de ekonomiska kraven är rimliga 

Fråga: 9. Anser du att ägarens ekonomiska krav på bolaget är rimliga?  
Bas: 46 ledamöter/ 8 VD/chef 

2 2 13 

25 

22 

13 

48 

50 

13 

13 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LEDAMOT 

VD/CHEF 

Vet ej

Mycket orimliga

 Ganska orimliga

Varken rimliga eller orimliga

Ganska rimliga

Mycket rimliga

Externa och sjukvårdsrepresentanter 
anser i högre grad än ledamöter 
totalt sett, att de ekonomiska kraven 
är ganska orimliga. 
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Majoriteten anser att ekonomistyrningen är tydlig 

Fråga: 10. Anser du att ägarens ekonomistyrning är tydlig?  
Bas: 46 ledamöter/8 VD/chef 
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LEDAMOT 

VD/CHEF 

Vet ej Mycket otydlig Ganska otydlig Varken tydlig eller otydlig Ganska tydlig Mycket tydlig

En högre andel av de externa 
ledamöterna än av samtliga 
ledamöter anser att ekonomi-
styrningen är mycket tydlig. 
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Tudelad upplevelse av balansen mellan kraven som ägaren ställer 

Fråga: 11. Anser du att det är en balans mellan de ekonomiska och de produktionsmässiga kraven som ägaren 
ställer på styrelsen?  
Bas: 46 ledamöter/ 8 VD/chef 
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LEDAMOT

VD/CHEF

Vet ej Nej Ja

Partipolitiska representanter  
säger i lägre grad än samtliga 
ledamöter att de inte upplever 
balans.  Externa representanter 
och sjukvårdsrepresentanter  
säger i högre grad än samtliga 
ledamöter att de inte upplever 
balans. 
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Bland dem som anser att det är obalans mellan kraven tycker de allra 
flesta att de ekonomiska kraven överväger 

95% 

5% DE
EKONOMISKA
KRAVEN

DE
PRODUKTIONS
-MÄSSIGA
KRAVEN

LEDAMOT 

100% 

VD/CHEF 

Fråga: 12. Vilka krav överväger? 
Bas: 21 ledamöter/4 VD/chef 

Inga skillnader mellan 
olika typer av ledamöter. 
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Drygt hälften anser att det finns inslag av informell ägarstyrning, när  
det gäller konsekvent och rimlig styrning är upplevelsen tudelad 

Fråga: 6. Nedan finner du ett antal påståenden och vi ber dig att för varje påstående bedöma i vilken grad du 
instämmer i eller tar avstånd ifrån påståendet.(Påståenden: Styrningen från ägaren är konsekvent; Det finns inslag av 
informell ägarstyrning; Ägaren styr på en rimlig nivå) 
Bas: 46 ledamöter/8 VD/chef 
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KONSEKVENT STYRNING 

INSLAG AV INFORMELL ÄGARSTYRNING 

STYR PÅ RIMLIG NIVÅ 

KONSEKVENT STYRNING 

INSLAG AV INFORMELL ÄGARSTYRNING 

STYR PÅ RIMLIG NIVÅ 

Vet ej Tar helt avstånd Tar delvis avstånd Instämmer delvis Instämmer helt

LEDAMOT 

VD/CHEF 

Ledamöter från annan 
verksamhet tar i lägre 
utsträckning avstånd från 
påståendet om att ägaren styr 
på en rimlig nivå, medan 
ledamöter från sjukvård tar 
avstånd i högre grad. VD/chef 
upplever i högre grad att 
ägaren styr på en rimlig nivå. 
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Informell styrning och detaljstyrning – exempel och konsekvenser 

Fråga: 7. Du svarade tidigare att du instämmer i påståendet att det finns inslag av informell ägarstyrning. Är det 
ett problem? Och kan du i så fall beskriva vad som är ett problem? 
Fråga: 8. Du svarade tidigare att du inte ansåg att ägaren styr på en rimlig nivå. Är det för detaljerat eller borde 
det vara ännu mer detaljerat? Kan du ge exempel och beskriva dess konsekvenser?   

Detaljeringsgraden, är allt för detaljerad och 
delvis motsägelsefull avseende målrelaterade 
kvalitets-parametrar. (Ledamot)  

Verksamheten styrs inte i praktiken som aktiebolag, av dess 
styrelse, utan snarare likt en förvaltning med ministerstyre, 
i enlighet med kommunallagen. Dubbelkommandot med 
bolagsstyrelsen som målvakter försämrar transparens och 
eventuellt effektiv styrning. (Ledamot) 

Detaljrikedom med motsägelsefulla 
direktiv. För många kockar... (VD)                            

Både och. Ägaren borde engagera sig mer 
operativt i att lösa t ex den akuta sjuksköterske-
bristen och undvika att involvera sig i detaljer 
som parkeringsfrågor m.m. (Ledamot) 

Muntliga samtal och överenskommelser protokollförs inte. 
Det som vi har uppfattat som "löften" uppfylls inte. Vidare 
"ordergivning" ges muntligen direkt till VD utan att passera 
styrelsen. (Ledamot) 

Informell styrning 

Detaljerad styrning 

Detaljerad styrning 

Detaljerad styrning 

Detaljerad styrning 
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Privat och offentligt skiljer sig åt avseende mål och utveckling  

 
• Anslagsfinansiering  

– Anslagen är inte påverkbara, utan det handlar  
om att driva och utveckla verksamheten inom 
befintliga ramar. 

– Fokus på ekonomi i balans (inga stora överskott). 

• Ekonomin är ett medel (snarare än ett mål) för att 
driva verksamhet utifrån kundbehov, tillgänglighets- 
och kvalitetskrav etc. 

• Styrning via avtal med oklara konkurrensförhållanden 
– Ägaren är beställare både internt och externt. 

• Förhållningssätt som präglas av förvaltning och att 
göra rätt saker, snarare än av utveckling och risker. 

 

Offentligt 
 
• Intäktsfinansiering 

– Målsättning att skapa intäkter för ökad 
lönsamhet och vinst. 

– Fokus på kostnadseffektivitet. 

• Tydligt utvecklingsfokus i enlighet med mål och 
visioner för verksamheten. 

• Styrning genom tydlighet och dialog mellan ägare, 
styrelse och verkställande ledning. 
– Enkel/rak besluts- och rapporteringsstruktur. 

• Förhållningssätt som präglas av konkurrensutsättning 
och risktagande. 

Privat 

Största skillnaden är att det inom den privata sfären finns ett tydligt mandat att utveckla tjänsten. Samtidigt fick jag bara 
attestera upp till 5000 kr när jag jobbade privat. Nu är det tvärtom, jag attesterar betydligt högre belopp, men det är inte 
självklart att vårdutveckling är en prioritet. Här är ekonomin ett medel och det är en mental skillnad. (VD) 
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7 av 10 ledamöter och 4 av 10 VD:ar/chefer har erfarenhet från privata 
bolagsstyrelser 

Fråga: 27. Har du erfarenhet av att vara ledamot/chef i privata bolagsstyrelser? 
Fråga: 28.  Vilken är den största skillnaden jämfört med att vara ledamot i den styrelse du nu sitter i?  
Bas: 46 ledamöter/8 VD/chef 
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38 
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LEDAMOT 

VD/CHEF 

Nej

Ja

Att den här bolagsstyrelsen är politisk tillsatt och dess mål har ett annat 
syfte, dvs inte främst resultat och lönsamhet. (Ledamot) 

Verksamheten inom SLL är 
betydligt mer komplex jämfört med 
ett privat bolag. Verksamheten är 
också betydligt mer öppen och 
föremål för granskning från media. 
Den granskningen finns inte av 
privata bolag. (VD) 

Ledamöter som är externa 
representanter har i högre 
grad än samtliga ledamöter 
erfarenhet från privata 
bolagsstyrelser, och 
motsvarande lägre andel 
som inte har någon sådan 
erfarenhet. 
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Knappt hälften av ledamöterna i den kvantitativa undersökningen anser att 
lekmannarevisorernas uppdrag är tydligt 

41 13 46 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LEDAMOT

Vet ej Otydligt Tydligt

Fråga: 18. Anser du att lekmannarevisorernas uppdrag gentemot din styrelse är tydligt eller otydligt? 
Fråga: 19. Kan du beskriva vad du anser är otydligt?  
Bas: 46 ledamöter 

Jag känner mej osäker på 
huruvida ägaren fäster stor 
eller liten vikt när det gäller 
deras granskning. (Ledamot) 

Uppfattar att de reviderar 
utifrån politisk synvinkel och 
inte alltid utifrån sakliga 
förhållanden. (Ledamot) 

• Flertalet i den kvalitativa undersökningen anser att lekmannarevisorerna behövs i en politisk organisation. 
• Samtidigt är strukturen och samverkan mellan förtroendevalda revisorer, landstingets yrkesrevisorer och 

auktoriserade revisorer inte helt tydlig och enkel att förstå sig på. 
• Lekmannarevisorerna anses överlag vara förhållandevis sakliga och objektiva, samt levererar som regel väl 

underbyggda rapporter. 

En högre andel bland de externa 
representanterna tycker att 
lekmannarevisorernas uppdrag  
är otydligt. 
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Faktorer som påverkar ägarstyrningen 

• I de kvantitativa svaren framgår att styrdokumenten  
är kända av mellan sex och sju av tio, samt att de anses 
påverka verksamheten i hög grad. Noterbart är också 
att var tredje ledamot känner till innehållet lite eller 
inte alls. 

• Majoriteten anser att de ekonomiska kraven är rimliga 
och att ekonomistyrningen är tydlig. 

• Hälften av de svarande anser att det råder obalans 
mellan de ekonomiska och de produktionsmässiga 
kraven. De allra flesta anser att det är de ekonomiska 
kraven som överväger. 

• Drygt hälften anser att det finns inslag av informell 
ägarstyrning, men när det gäller konsekvent och rimlig 
styrning är upplevelsen tudelad. Bland de som svarar 
att styrningen inte är på en rimlig nivå anger de öppna 
svaren att det handlar om graden av detaljstyrning. Vi 
vet också från de kvalitativa intervjuerna att avtalen 
ibland uppfattas som orimligt detaljerade. 

Avslutande kommentarer Avslutande kommentarer 

• När det gäller styrdokument framgår det att det 
främst är de generella ägardirektiven i kombination 
med bolagsordningen som man lutar sig mot.  

• Inom sjukvårdsområdet är det dessutom de rådande 
avtalen som är styrande på en mer detaljerad nivå. 

• Klart är också att de ekonomiska kraven överväger 
och att ekonomin är ett medel för att kunna arbeta 
med övriga krav såsom tillgänglighet och kvalitet. 

• I de kvalitativa intervjuerna framstår inte informell 
styrning som något påtagligt. Informell styrning 
associeras främst till det opinionstryck som kan 
uppstå i en politiskt styrd organisation. 

• På det stora hela anses det vara stora likheter mellan 
privat och offentlig verksamhet. Den stora skillnaden 
är att det inom privat verksamhet finns ett större och 
tydligare fokus på konkreta mål och på utveckling av 
tjänster och produktion. 
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Kontakt 

Johanna Laurin Gulled 
 

Johanna.Laurin.Gulled@ipsos.com 

+46 739 50 30 44 

Maria Hedengren 
 

maria.hedengren@ipsos.com 

+46 707 66 80 19 
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