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nikation och frågar sig huruvida man 
kan betrakta den som ett språk. Det vi-
sar sig bero på hur man definierar be-
greppet språk. Likaså finns det apor som 
kallas konstnärer och vars konst säljs på 
auktioner för stora belopp. Här för Ud-
denberg också en intressant diskussion 
om huruvida apornas verk kan betraktas 
som konst eller inte. 

De personer som studerat apor har 
levt nära inpå dessa och haft en relation 
till dem och man får då betrakta objekti-
viteten som tveksam. Tolkningen av 
forskningsresultaten beror också på den 
enskildes syn på människans särart; en 
del vill påpeka skillnaden mellan oss och 
aporna och andra vill påpeka likheterna. 
Uddenberg för intressanta och väl un-
derbyggda resonemang kring apans bio-
logi, etologi och framför allt en idéhisto-
risk exposé över vår syn på och vår rela-
tion till apan. Det intressanta blir hur 
just fokuseringen på apan blottlägger 
synen på oss själva och klarlägger vår 
egen identitet som människor. 

Källmaterialet till boken är omfattande, 
språket flyter och det finns inga otids-
enliga eller kontroversiella begrepp el-
ler uttryck att kritisera. Förlegade be-
nämningar på icke-europeiska folk-
grupper som citeras ur äldre källor om-
ges klädsamt av citationstecken. Både 
manliga och kvinnliga primatologers 
forskning framhävs i boken. Jag har 
helt enkelt bara positiv kritik att dela ut 
och vill varmt rekommendera boken till 
kolleger med intresse för människan, 
vår kulturhistoria och biologi.

När bergsgorillornas otillgängliga 
hemvister började utforskas för 150 år 
sedan fanns ca 10 000 individer. Nu 
finns endast några hundra. Gorillan 
väcker i dag vår starkaste sympati. Från 
att ha symboliserat en mordisk skräck-
varelse à la King Kong ser vi numera på 
gorillan som den fredliga och sociala 
växtätare den är. Jorden skulle vara 
enormt mycket fattigare utan denna 
och de andra människoaporna vilka 
kan hjälpa oss att berätta vår biologiska 
historia.
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Nils Uddenberg

Detta är ännu en bok där de 
senaste två decenniernas för-
ändring av hälso- och sjuk-
vårdens styrning granskas av 
forskare utanför vården. För-
fattarna har samtliga en bakgrund på 
det nu nedlagda Arbetslivs institutet 
(ALI). Detta kan vara viktigt för läsa-
ren att ha i minnet för att förstå boken. 
Utgångspunkt har bland annat varit 
den anställdes möjligheter att ge sitt ar-
bete mening och att formulera mål som 
inte nödvändigtvis sammanfaller med 
huvudmannens. Man uttrycker till och 
med en varning beträffande den an-
ställdes rätt till zoner fredade från styr-
ning. 

Boken belyser framväxten av den nya 
styrningen – New public management 
(NPM) – i ett historiskt perspektiv och 
ger en beskrivning av forskningen om 
NPM. Införandet av kundorienterad 
verksamhetsstyrning (TQM) i ett 
landsting beskrivs. 

Statens/Socialstyrelsens roll i ut-
vecklingen av styrningen beskrivs och 
författarna menar att ett tidigare pro-
fessionellt system över tid utvecklas till 
en del i statens styrning av hälso- och 
sjukvården. Denna förskjutning sker 
till exempel genom införande av kvali-
tetsregister.

Författarna pekar också på ett ökan-
de fokus på service. 

En utblick från landstingsvärlden 
görs i en enkätstudie riktade till politi-
ker och personal i äldreomsorgen, där 
frågan om politikernas reträtt från sitt 
operativa ansvar påverkar den ömsesi-
diga tilliten visavi personalen. I boken 
diskuteras också den kritik som stegvis 
växer fram och de farhågor som den be-
skrivna utvecklingen ger inför framti-
den. Boken belyser vidare problemen 
inom vården med avsaknaden av klara 
och entydiga målsättningar. 

Jag tycker att boken har ett värde ge-
nom att den adderar ytterligare kun-
skap om ledningsprocesserna i vården. 
Ledningen av hälso- och sjukvården är 
ett av våra viktigaste politikområden. 

Det gör det än mer 
angeläget att forsk-
ning och empirisk 
analys bedrivs även 
inom detta område. 

Mot bakgrund av 
hur vården med NPM 
i allt större grad styrs 
till att tillgodose efter-
frågan hade jag gärna 
sett en tydligare belys-
ning av värdet av NPM 
för patientgrupper 
med stora behov och 
med svag röst, till ex-
empel funktionsned-

satta, missbrukare etc.
Som läkare efterlyser jag mer forsk-

ning om styrningens betydelse för 
vårdprocessernas utförande och resul-
tat. Blir vården effektivare med NPM, 
frigörs resurser eller finns andra mät-
bara effekter som särskiljer den nya 
styrningen från den gamla? En utma-
ning för vården är att kunna visa på 
tydliga mål och att rapportera utfall. En 
förutsättning för detta är att ledningen 
har ett eget processkunnande. I svensk 
hälso- och sjukvård har detta inte alltid 
varit fallet. 

Hälso- och sjukvård är en kunskaps-
baserad verksamhet. I det perspektivet 
förefaller det naturligt att värdera led-
ningen av verksamheten med avseende 
på vilken egen kunskap man har eller 
knyter till sig om de processer man är 
satt att leda. Kanske är detta viktigare 
än den struktur man valt att leda verk-
samheten i. Det som betyder något för 
verksamheten är kanske inte om verk-
samheten arbetar i en NPM-modell el-
ler inte, utan i vilken utsträckning led-
ningen besitter kunskap om verksam-
heten som ska ledas.  

Alla med lite längre erfarenhet av arbe-
te i vården är nog beredda att instämma 
i att vården effektiviserats under sena-
re år. Frågan är dock till vilken grad 
detta ska tillskrivas ledningarnas in-
satser eller andra företeelser inom vår-
den, till exempel teknologisk utveck-
ling som införandet av titthåls kirurgi, 
nya läkemedel etc. Administrativa ny-
ordningar har kanske ibland inte främ-
jat utan till och med motverkat effekti-
visering, till exempel genom ekonomis-
ka incitament som inte sammanfaller 
med verksamhetens medicinska mål, 
ökade transaktionskostnader etc.
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