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Sammandrag 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka specifika konsekvenser företagisering 

har haft på vården samt få en nyanserad bild av företagisering. För att undersöka detta valde 

vi Akademiska sjukhuset i Uppsala som studieobjekt. Kvalitativ metod användes för att samla 

in empirisk data. Ostrukturerade intervjuer med personal från olika delar av en sjukhus 

organisation har utförts. Empirin som vi har fått fram har analyserats med hjälp av den 

teoretiska referensramen vilket bestod bland annat av olika former av företagisering samt 

kritik mot New Public Management. Antaganden om idéer från den privata sektorn kan 

implementeras på organisationer som sjukhus vars syfte inte är att gå med vinst skapar en viss 

obalans i strukturen på verksamheten.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Företagisering, vård, New Public Management, offentlig sektor, Akademiska 
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1. Inledning 

I nedanstående kapitel inleds problembakgrunden för ämnet för att vidare presentera 

problemformuleringen. Avslutningsvis redogör vi för uppsatsens forskningsfråga samt syfte.   

 

1.1 Problembakgrund 

I mitten av 1980-talet spreds nyliberala idéer om hur offentlig verksamhet borde styras. Dessa 

idéer var främst koncentrerade i anglosaxiska länder och gick under begreppet New Public 

Management (NPM). Innan dess styrdes offentlig verksamhet utifrån den klassiska byråkratin 

vars främsta förespråkare var den tyske sociologen Max Weber. (Forsell och Jansson, 2000.) 

NPM är ett paraplybegrepp som innefattar idéer om hur offentlig verksamhet kan styras 

(Hauge, Harrop, 2004). Idéerna är oftast tagna från den privata sektorn och fick genomslag i 

Sverige under 1990-talet och i både stat och kommun gjordes ansträngningar för att införa 

mål- och resultatstyrningar. Dessa organisationsförändringar påverkade de olika branscherna 

som staten är involverad i varierande grader. Skolan skulle ses som kunskapsmarknad. 

(Montin, 2006.) Även sjukvården skulle gå igenom organisatoriska förändringar och man kan 

se att det pågår en institutionell transformation av svensk sjukvård just nu (Hasselblad, 2008). 

Tidigare i år skrev Maciej Zaremba ett reportage i fyra delar i tidningen Dagens Nyheter. I en 

av delarna, ”Den Olönsamma Patienten”, tar han upp om de konsekvenser som uppstått i 

vården med systemskiftet. I reportaget ges det en bild av hur patienter beskrivs som kunder 

och hur procedurer istället blir produkter. Zaremba skriver även om hur lekmän tar sig rätten 

att tala om för läkarna vilken patient som är viktigare än en annan och hur läkare ska använda 

sin tid och till och med bestämma vilka diagnoser som är mest välkomna. Detta för att bli så 

kostnadseffektiva som möjligt enligt Zaremba. (www.dn.se, 2013.)  

 

När man konkurrensutsätter en offentlig marknad blir det så att offentliga institutioner får 

börja konkurrera om skattepengar på en sluten marknad. I en marknad där vård av patienter är 

tjänsten som erbjuds. Är det så att om man inför monetära incitament för sjukhusen att vården 

blir bättre och krona per vårdat patient är lägre, det vill säga mer effektivt eller är det som det 

gamla talesättet; ”grisen blir inte fetare bara för att man mäter den varje dag”? Vad har 

företagiseringen av vårdmarknaden inneburit? Det är många frågor som man kan ställa sig 

men vi vill undersöka företagisering genom en mer nyanserad bild då allt är inte svart eller 

vitt utan en gråzon som man kan se som en helhetsbild.   
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1.2 Problemformulering 

När man tittar närmare på New Public Management kan man se mer specifika idéer såsom 

resultatstyrning och förflyttandet från anslagsfinansiering till intäktsfinansiering. Dessa idéer 

finns under konceptet företagisering. Företagisering går under NPMs paraply av idéer. Att 

introducera dessa idéer betyder att verksamheten går ifrån en mer politiskt styrd verksamhet 

till en verksamhet och en marknad som styrs och agerar mer som den privata sektorn. Vi har 

valt att undersöka vilka konsekvenserna är av att införa idéer från NPM och tillämpningen av 

vårdgarantin. Vilka är nackdelar och vilka fördelar har implementering medfört för vården 

och de professionellas yrkesutövning. I inledningen presenterade vi Zarembas artiklar om 

sjukvården. Där skrev han om viss problematik som kan ske med införandet av NPM idéer i 

offentlig verksamhet. Vi har därför valt att titta på konsekvenserna av införandet av 

företagisering och införandet av privata marknadens idéer har haft på vården. Mer specifikt 

ska vi titta på ekonomistyrning, resultatenheter och mål- och resultatstyrning på ett större 

sjukhus. Vår slutliga forskningsfråga är: 

 

Vilka konsekvenser har företagisering haft på ekonomistyrningen, resultatenheter och mål- 

och resultatstyrning inom vården? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka konsekvenser företagisering har haft på vården 

och att även nyansera själva begreppet företagisering. Vilka konsekvenser har företagisering 

haft på ekonomistyrningen, resultatenheter och mål- och resultatstyrning inom vården.  
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1.4 Disposition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det första kapitlet innehåller inledningsvis en beskrivning utav 

problembakgrund och problemformuleringen. Därefter presenterar vi vår 

forskningsfråga och kapitlet avsultas med syftet med vår undersökning. 

 

I det andra kapitlet redogörs teorin som är relevant för studien vi ska utföra. Vi 

presenterar den teoretiska bakgrunden för New Public Management samt en beskrivning 

av denna reform. Därefter beskriver vi vad företagisering är samt olika institutioner som 

existerar i samhället. Avslutningsvis förklaras företagiseringens olika former samt 

kritiken mot New Public Management.   

 

I denna del presenterar vi först vilken typ av studie vi har utfört och kommer sedan 

in på hur intervjuerna är strukturerade. Därefter presenterar vi vår operationalisering 

för empiri samt analys och sedan en beskrivning av vårt val av studieobjekt samt 

respondenter. Kapitlet avslutas med kritik mot tillvägagångsättet.  

 

I det fjärde kapitlet presenterar vi empiri och analys i omlott under 

delrubrikerna som är de valda begreppen inom företagisering vi har valt 

att fokusera oss på.  

I denna del diskutererar vi kring empirin och analysen som presenterades i 

förgående kapitel samt andra frågor som uppstått i och med uppsatsen. Vi ger 

även förslag till vidare forskning och begränsningar studien hade. 

 

I detta avslutandes kapitel presenterar vi de slutsatser som framkommit 

under undersökningen vilket vi har kommit fram till från kapitlet 

innehållandes empiri och analys.  

 

Kapitel 1 

Inledning  

Kapital 2 

Teori  

Kapitel 3  

Metod  

Kapitel 4 

Empiri/Analys 

Kapitel 5 

Slutdiskussion 

Kapitel 6 

Slutsatser 
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2. Teori 

I följande kapitel presenteras teorin vi ska tillämpa på vår undersökning. Kapitlets första del 

handlar om tidigare forskning där New Public Management presenteras samt teorin som 

föregick den reform för att öka förståelsen kring ämnet. Vidare presenterar vi företagisering 

genom att inledningsvis förklara de företagisering i praktiken. Därefter beskrivs 

företagiseringens olika former och kritik mot NPM. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

som förtydligar vår teoretiska referensram.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som presenteras ger inledningsvis en teoretisk bakgrund till 

styrmodellen enligt Max Weber. Därefter beskrivs New Public Management och vad dessa 

reformer vill uppnå för att öka kunskapen inom företagisering. 

 

2.1.1 Före New Public Management 

Den traditionella förvaltningsmodellen för att styra offentliga verksamheter har sitt ursprung 

från den tyske sociologen Max Weber. Denna styrmodell föregick New Public Management-

reformen som uppkom som en kritik mot Webers teori då det ansågs att den behövdes 

effektiviseras. (Forsell och Jansson, 2000.) Enligt Weber är precision, snabbhet, entydighet, 

kännedom om akterna, kontinuerlighet, diskretion, konsekvens, strikt subordination, minskade 

friktioner och minskade materiella och personella kostnader fördelar med en strikt byråkratisk 

förvaltning. (Gustafsson, 2011.) 

 

Tyske sociologen Michael Mann utgick från Webers tio punkter som många gånger refereras 

till att ligga som grund för den byråkratiska organisationsformen för att analysera 

byråkratiseringen av västerländska nationalstater. Enligt Mann kan det essentiella i Webers 

definition dock reduceras till fem punkter.  Dessa tar upp hur Weber betraktar byråkrater som 

anställda ämbetsmän som inte har äganderätt till sin tjänst och är avlönade av staten. De 

erhåller sin tjänst, blir befordrade och avskedade i enlighet med opersonliga 

kompetenskriterier. Vidare är de byråkratiska befattningarna organiserade i avdelningar som 

var för sig är centraliserade och bygger på en funktionell arbetsdelning. I sin tur är 

avdelningarna integrerade i en sammanhållen övergripande administration som även den är 

uppbyggd enligt principen om funktionell arbetsdelning och en centraliserad hierarki. Till sist 

förutsätts den byråkratiska organisationen att vara avskild från det omgivande samhällets 

värdekonflikter. (Gustafsson, 2011.) 
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2.1.2 New Public Management – vad är det? 

New Public Management-rörelsen startades i slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. 

Dess första utövare uppkom i Storbritannien under ledning av premiärminister Margaret 

Thatcher och i de kommunala staterna i USA, där de hade drabbats hårdast av lågkonjunkturer 

och skatterevolter. (Gruening, 2011.) NPM uppkom under en tid som karakteriseras av en 

dominans av nyliberala regeringar och den upplevda krisen av välfärdsstaten samt dess 

finansiering. Reformen kom till full förverkligande i början av 1990-talet (Drechsler, 2009). 

Då framgångarna kom startade NPMs administrativa reformer även i andra länder (Gruening, 

2001). 

 

Den brittiska forskaren Christopher Hood formade själva begreppet New Public Management 

i början av 1990-talet. Som tidigare förklarat består NPM av en samling idéer som är lånade 

från den privata sektorn för att kunna implementeras i den offentliga sektorn. Denna rörelse 

har sin grund som en kritik mot den mer traditionella metoden att styra en offentlig 

verksamhet som Max Weber förespråkade. Dessa reformer ses som det bästa sättet att styra en 

offentlig verksamhet och i och med detta effektivisera den. (Røvik, 2008.) Hood (1991) har 

även skrivit i ett par artiklar, “A Public Management For All Seasons” och “The New Public 

Management in the 1980:s – Variations on a theme” om hur denna “nya” styrmetod alltmer 

blivit märkbar och hur inom denna reform finns sju kännetecken som ofta diskuteras när det 

gäller NPM som skiljer sig från tidigare styrningsmetoder för den offentliga sektorn.  Dessa 

kännetecken tar bland annat upp hur implementering av NPM innebär ett större fokus på 

kontroll av produktion, större monotoniska organisationer bröts ner i smärre decentraliserade 

delar. Vidare betyder tillämpandet av NPM att konkurrens infördes i den offentliga sektorn 

samt mer fokus på att minska direkta kostnader i verksamheten. NPM avser att använda den 

privata sektorns marknadsmekanismer genom privatisering av verksamheter som tidigare 

utövats inom den offentliga sektorn. I och med NPM skiftas det strikta sättet att styra en 

offentlig verksamhet till den privata sektorns stil av management där vinst betraktas som det 

främsta incitamentet. (Hood, 1991.) 

 

Centralt utgörs således NPM om idéer om professionellt ledarskap, uppdelning av 

verksamheter i självständiga resultatenheter samt om ökad konkurrens och användning av 

kontrakt som politiskt styrinstrument (Røvik, 2008). 
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2.2 Företagisering  

Som tidigare nämnt i uppsatsen ingår företagisering inom NPMs paraply av idéer där 

offentliga verksamheter blir mer styrd som den privata sektorn.  Olika institutioner existerar i 

samhället, av vilka vi kommer att fokusera på den Politiska organisationen samt Företaget 

vilket har blivit, i och med NPM, den nya förebilden till att styra offentliga sektorn.  

  

2.2.1 Företagisering i praktiken 

 

När organisationer med ursprungligen starka politiska inslag börjar tillämpa 

marknadsekonomiska element kallas detta företagisering. (Brunsson, 2003.) 

 

I och med New Public Managements genombrott i början av 90-talet ändrades den offentliga 

sektorn sina institutionella former för organisering. Reformationen av den offentliga sektorn 

karakteriserades av bland annat av introducerande av resultatenheter, bolagisering, införande 

av internpriser, beställar-utförarmodellen, revisioner samt krav på utvärderingar. Det alla 

dessa reformer har gemensamt är att de genomgått en förändring från en styrning genom 

instruktioner och lagar till en styrning genom incitament, vilka i huvudsak är ekonomiska 

incitament. Det typiska för dessa ändringar är att de kan förklaras av att de går i linje med vad 

vi refererar till institutionen Företaget och vad som kan definieras som företagisering. (Forsell 

& Jansson, 2000.) 

 

2.2.2 Den Politiska organisationen och Företaget 

För att förklara begreppet företagisering krävs det först att förklara skillnaderna mellan den 

Politiska organisationen och Företaget. Brunsson (2003) definierar det som sociala 

konstruktioner som vi människor har skapat själva. Vi använder begrepp som företag och 

kunder som inte är fysiskt konkreta utan uttrycker föreställningar och antaganden om 

verkligheten. Både den Politiska organisationen och Företaget är beroende av sin omkrets, de 

behöver tolereras av omgivningen och medlemmar. Deras förhållande till dessa skiljer sig 

dock. För att den Politiska organisationen ska få legitimitet samt finansiering förlitar de sig på 

medborgare vilka är centrala för detta, och är således dess viktigaste intressenter. Därmed 

behöver organisationen ta hänsyn till medborgarnas olika krav och intressen.  

 

För Företaget är den viktigaste intressenten kunden. Det är denne som är central för kapital 

och ger även organisationen dess legitimitet. Kunden i denna bemärkelse har mer 
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specificerade krav och förväntar sig inte att få alla sina intressen tillgodosedda på samma sätt 

som medborgarna gör. Däremot har företaget har inte samma behov som den Politiska 

organisationen att tillfredsställa kunden då denne är mer ersättlig och har ett val att få sina 

intressen uppfyllda hos ett annat företag. Detta är möjligt då Företaget arbetar under 

konkurrens. Företagets huvudsakliga fokus är verksamheten, erbjuda varor och tjänster, och 

generera vinst (Brunsson, 2003.) 

 

2.3 Analysverktyg  

För att senare kunna analysera empirin är följande avsnitt en beskrivning av våra verktyg vi 

kommer att tillämpa.  

2.3.1 Företagiseringens former 

Företagisering medför många olika perspektiv av förvaltningsorganisationen. Den första 

kategorin som Forsell och Jansson behandlar är den offentliga sektorns gränser; vad de 

offentliga verksamheterna måste utföra själva och vad som behövs uträttas av andra 

organisationer. Tidigare organisationer som utövats i förvaltningsform kan antingen ”läggas 

ut” på entreprenad hos andra företag eller även bolagiseras, säljas ut och privatiseras, det vill 

säga att de utövas således i företagsform. Dessa varianter, som tidigare arbetade inom ramen 

för offentliga förvaltningsorganisationer, läggs ut på utomstående organisationer - det vill 

säga att utomstående aktörer spelar en roll inom denna form. (Forsell och Jansson, 2003.) 

Detta betyder att privata aktörer tar allt större plats i den offentliga sektorn.  

 

Den andra formen som förklarar och definierar företagisering är det interna sättet 

organisationen handskas med sina uppdrag. Forsell och Jansson (2003) skriver om idéer som 

omfattar en övergång från anslagsfinansiering vilket är hur den offentliga sektorn får sina 

resurser till en intäktsfinansiering. På så vis sätter den offentliga sektorn ekonomiska 

styrmedel framför regler och politiska prefenser. Den interna företagsformen innefattar 

element som internprissättning, resultatenheter samt mål- och resultatstyrning. (Forsell och 

Jansson, 2003.) När en offentlig verksamhet inför resultatenheter innebär det att man 

avgränsar verksamheten i mindre enheter och räknar intäkter och kostnader för varje enskild 

enhet. I alla former av företagisering blir det viktigt med gränsdragningar mellan enheter för 

att kunna bedriva ekonomistyrning på verksamheten. Detta för att transaktionerna mäts 

mellan gränserna. Införandet av fler marknadsstyrningar och fler sätt att mäta och kvantifiera 

resursflöden är en del av företagiseringsprocessen. (Forsell och Jansson, 2000.) 
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Den tredje formen av företagisering som gäller den offentliga verksamheten i förhållande till 

medborgarna. Synen på relationen mellan förvaltningen och medborgaren förändras från att 

vara politisk där relationen är mellan det offentliga och medborgaren till att istället till en 

marknadsrelation. Förvaltningen i denna bemärkelse börjar agera som ett säljande företag 

gentemot konsumenter men fortfarande finansieras av skatter till större delen. Den formen 

handlar om att både utöka eller differentiera nyttan av avgifter för olika offentliga tjänster och 

ge medborgare ”fiktiva pengar” som kan lösas in i olika verksamheter, framför allt inom 

utbildning och omsorgsverksamhet. Detta kallas kundvalssystem. Medborgarna ser inte de 

resurserna utan ser de organisationer de bestämmer sig för att använda såsom skolor och 

vårdcentraler och därefter kan organisationerna, som invånarna väljer lösa in dessa “fiktiva 

pengar” in till organisationen. (Forsell och Jansson, 2000.) 

 

2.3.2 Kritik mot New Public Management  

New Public Management har spridits över hela världen och slagit igenom i många länder som 

anammat denna reform då den var framgångsrik i dessa länder när rörelsen startades. Trots 

denna slagkraft har mycket kritik riktats mot detta tankesätt. (Forssell och Jansson, 2000.) Då 

NPM är en samling idéer anser vissa akademiker att man bör uppfatta denna reform som en 

verktygslåda där man kan välja bland de olika redskapen istället för att implementera allt. 

 

Enligt vissa akademiker finns det en paradox av centralisering genom decentralisering. Då 

ledningen inom den offentliga sektorn ges mer auktoritet i sitt beslutsfattande kan detta 

resultera i att makten blir centraliserad hos dem och kan således leda till centraliserade 

beslutsfattande snarare än att främja decentralisering vilket reformen påstås ska uppnå inom 

offentliga verksamheter. (Kaboolian, 1998, Khademian, 1998 & Maor, 1999, i Mongkol, 

2002). Då New Public Management uppmuntrar den offentliga sektorn att använda sig utav 

privata management metoder menar många akademiker att det uppstår risker med att anamma 

denna praxis. De hävdar att många delar av den offentliga sektorn har väldigt tydliga 

politiska, etiska och sociala dimensioner och dessa faktorer skiljer sig relativt mycket från den 

privata sektorn. Det anser vidare att NPM inte passar in i den offentliga sektorn då den är mer 

komplex och har en mer komplicerad miljö som reformen måste anpassa sig i. Att använda 

sig av affärsmodeller inom den offentliga sektorn kan leda till etiska problem enligt 

forskningen. När autonomi hos ledningen ökar, ökar även osäkerheten av att veta var 

ansvarsskyldigheten ligger och således uppstår det en högre risk för ledningen inom den 
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offentliga sektorn att bli korrumperade då den ökade friheten kan ge fler möjligheter till 

oetiskt beteende. (Pollitt, 1990, Armstrong, 1998, & Savoie, 2002, i Mongkol, 2002)    

 

Forskaren Wolfgang Drechsler (2009) kritiserar NPM i sin artikel och förklarar hur staten 

kännetecknas främst av sitt monopol på makt, våld och tvång och fokus för allmänhetens 

bästa samtidigt som näringslivet fokuserar på vinstmaximering. När man således använder sig 

av affärsmodellsteknik inom den offentliga sektorn uppstår det missförstånd av de mest 

grundläggande kraven i någon stat, speciellt i en demokrati, som ser dessa krav som en skuld 

men regelbundenhet, transparens och rättsäkerhet är helt enkelt mycket viktigare än låga 

kostnader och snabbhet. 

 

Enligt Klaus König (1997) har det varit klart under många år att det inte finns några empiriska 

bevis att NPM reformer lett till någon ökning av produktivitet eller maximering av välfärd. 

Vidare beskrivs i Drechslers (2009) artikel om att det mesta som kan hävdas är att av flera år 

av försök och erfarenheter av reformer inom den offentliga sektorn i Västeuropa och andra 

OECD länder ger mer belägg för relativa misslyckanden snarare än framgång. Kritik mot 

NPM kommer även från annat håll då påståenden existerar om att inga förbättringar av 

effektivitet och kvalitet kan räknas till NPM reformer. Ledorden inom NPM som ska ha 

levererats har misslyckat empiriskt. (Noordhoek & Saner, 2005, i Drechsler, 2009) 

  

Kraus (2009) framhäver i sin bok att inom den offentliga sektorn, mer specifikt hemvården i 

Sverige, att fokus på ekonomiaspekten blivit allt större som en konsekvens av NPM. Staten 

och medborgarna i samhället var inte kapabla eller hade viljan att sätta undan mer kapital till 

den offentliga vården. Då de tydligt avgränsade och specialiserade enheterna som uppstått i 

och med NPM, har ansvaret inom dessa enheter förskjutits. Genom dessa reformer 

koncentrerar de uppdelade enheterna sig på sina interna målsättningar samt att inte överskrida 

sin budget. Som konsekvens utav detta ses inte helheten inom verksamheten och inte heller tar 

man inte nyttjarnas egna erfarenheter till hänsyn. Problem som uppkommer kan på grund av 

detta ”falla mellan stolarna”. Vidare tar författaren upp att den offentliga sektorn 

avhumaniseras som en konsekvens av att anamma NPM vilket exemplifieras av hur 

personalen inom hemvården får policyer över vad som behövs göras för de äldre samtidigt 

som de anställda anser att det finns ett mycket större behov av vad som behövs utföras. Kraus 

riktar även kritik mot problematiken som uppstår gällandes kvalitet, produktivitet och 
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effektivitet. Då fokus riktas mot att följa upp budgeten uppstår det en fara när den främsta 

prioriteten inte är att ge de äldre människorna bra vård.    

 

2.4 Teoretisk konklusion 

Som vår teoretiska referensram har vi valt att använda oss utav begreppet företagisering och 

mer specifikt vissa delar av företagiseringens former. I denna studie kommer fokus att läggas 

på formerna privatisering, resultatenhet, ekonomistyrning och mål- och resultatstyrning. Då 

Akademiska är ett sjukhus ägt av Uppsala Landsting har vi valt att utesluta vissa former av 

företagiseringen. Utläggning av verksamheter, som tidigare beskrivet, handlar om när en 

verksamhet säljs ut, bolagiseras eller privatiseras och har ingen koppling till Akademiska 

sjukhuset. Således spelar inte utomstående aktörer någon roll för Akademiska sjukhuset så 

dessa former av företagisering kommer vi inte att inkludera. Även den sista formen av 

företagisering, förändring gentemot avnämnare, har vi valt att bortse från då de former som 

ingår inom denna företagiseringsform inte är har någon relevans för vår undersökning. Då 

syftet med denna uppsats är att undersöka vilka konsekvenser som uppkommit i och med 

företagisering av vården har vi som analysverktyg valt att använda oss utav dessa former och 

även kritik som riktats mot New Public Management för att kunna analysera empirin senare. I 

och med att vi vill se vilka konsekvenser som uppkommit har vi valt att fokusera på vissa 

former av företagisering då vi kan få en mer verklig bild över hur dessa påverkat arbetet. De 

former kan sättas i ett praktiskt sammanhang under undersökningens gång och konsekvenser 

som eventuellt uppkommit kan kopplas till dessa begrepp. 

 

På följande sida presenteras de mest centrala formerna och under vilka delar av 

företagiseringen dessa tillhör. Empirin och analysen kommer att struktureras upp utifrån dessa 

utvalda former. 
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Figur 1. Företagiseringens former. (Fritt sammanställt utifrån Forsell och Jansson, 2000) 
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3. Metod 

I detta kapitel kommer vi presentera empirisk operationalisering, struktur på intervjuer, val 

av fallföretag och respondenter och kritik mot tillvägagångasätt. Vi har undersökt vår 

forskningsfråga genom att genomföra intervjuer på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Intervjuerna har skett på flera nivåer och vi har intervjuat läkare, sjuksköterskor och 

anställda på administrativ nivå.  

3.1 Kvalitativ studie 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ studie i form av intervjuer för att få mer relevans i 

empirin som samlas in. Kvalitativa studier är relevanta när man vill utforska beteenden och 

erfarenheter. En kvalitativ studie i form av intervjuer gör det möjligt att undersöka och 

förklara samband mellan olika variabler. (Saunders et al. 2009) En kvalitativ metod anses vara 

bättre när forskare vill ta reda på hur intervjuobjektet förhåller sig till olika perspektiv av ett 

fenomen. När kvalitativa intervjuer utförs är det bra att se till att man inte har för många 

respondenter då materialet som samlas in inte blir hanterbart; färre väl verkställda intervjuer 

anses vara bättre än alltför många intervjuer av mindre bra kvalitet. (Trost, 2005).  

Denna metod är passande då man eftersträvar kännedom om respondenternas åsikter och 

förhållningssätt samt hur dem uppfattar dessa grundat på deras tidigare kunskaper. Genom att 

sedan analysera dessa lärdomar, ökar kunskapen om området som valts att undersöka. En 

kvalitativ forskningsmetod söker alltså lämpligt material som ger större förståelse till 

frågeställningen som utreds. (Malterud, 2009).  

Vi har valt den kvalitativa metoden då syftet med just detta tillvägagångsätt är att 

undersökningen ska inriktas på att gå in djupare på ämnet, vilket vi vill göra med vår studie, 

än vad som skulle erhållas av en kvantitativ metod. Då den kvantitativa metoden är grundad 

på att samla in data av exempelvis enkäter eller formulär samt att undersökaren har möjlighet 

att styra in mot det svar denne själv vill komma fram till. (Holme & Solvang, 1992).  
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3.2 Struktur på intervjuerna  

Det finns tre typer av strukturer som går att använda vid utförande av kvalitativa intervjuer; 

ostrukturerad, strukturerad eller semistrukturerad. I vår studie har vi använt oss utav 

ostrukturerade intervjuer.  

Vi har valt att utgå från en explorativ forskningsansats för att erhålla så objektiva intervjuer 

som möjligt vilket även är passande för denna struktur på intervjuer. Ett annat är skäl till detta 

val av forskningsansats är att vår tidigare forskning inte handlat specifikt om företagisering 

utan New Public Management eftersom företagisering varit en följd av denna reform. När det 

finns brister på kunskap inom ett område eller om ett område kring ett problem är relativt 

okänt kan en explorativ forskningsansats vara den rätta metoden för att öka kunskapen inom 

problemområdet. (Patel & Tibelius, 1987).  

Faktisk tillvägagångsätt 

Intervjuerna skedde individuellt och började med att respondenterna berättade om sig själva 

samt sina dagliga rutiner. Därefter beskrev vi kort om vad vår undersökning handlade om och 

företagisering och därefter fick intervjuobjekten beskriva vad som förändrats genom tiden de 

arbetat på Akademiska sjukhuset i och med rutiner, ekonomistyrning, resultat samt mål etc. 

 

När vi utförde intervjuerna skedde dessa via personliga möten för att få en mer flytande dialog 

med respondenten och, om det behövdes, även kunna ställa följdfrågor för en djupare analys. 

Detta ansåg vi skulle hjälpa oss för att få mer utvecklade svar. Vi lät även intervjuobjekten att 

vara anonyma då detta ökade trovärdigheten på svaren från respondenterna. För att minimera 

risken av att gå miste om viktig information tog vi hjälp utav en bandspelare för att spela in 

intervjuerna och på så vis höja kvaliteten på empirin. 

 

3.3 Empirisk samt analytisk operationalisering  

För att kunna göra företagisering mätbart har vi använt oss utav de interna 

förändringsformerna inom företagiseringen – mål- och resultatstyrning, resultatenheter, 

ekonomistyrning, och inom denna del även konkurrensutsättning för att undersöka 

företagiseringens effekter på Akademiska sjukhuset. Utifrån från dessa former utformade vi 

frågor så att en helhetsbild av verksamheten kunde skapas och se utifrån vilken former 

företagisering av sjukhuset har skett och därefter se vilka effekter det har inneburit för vården 

och de anställda. Vi valde dessa former inom företagiseringen då vi ville undersöka vad 
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företagiseringen haft för följder på Akademiska sjukhuset, både negativa och positiva. Just 

dessa begrepp valdes då intervjuobjekten kunde beskriva deras arbete och vi kunde se vilka 

följder dessa olika former hade för påverkan inom deras arbete.  

 

Efter vi genomfört intervjuerna valde vi sedan ut de genomgående ämnen, eller teman, som vi 

ansåg hade en koppling till de tidigare nämnda interna förändringsformerna av företagisering 

som vi valde att inrikta oss på. Förutom de tidigare beskrivna skälen till varför vi valde just 

dessa former ville vi även speciellt fokusera för att kunna komma in djupare inom de 

formerna istället för att gå en bred bild av alla former av företagisering som går att relatera till 

Akademiska. Genom detta val kunde vi se vad för effekter som uppkommit av 

företagiseringen på sjukhuset.  

 

När det gällde att välja ut information från intervjuerna som var relevanta för vår uppsats 

gällde det för oss att vara noggranna och uppmärksamma för dessa former av företagisering så 

vi inte förbisåg information som kunde vara relevant för vår undersökning. Vi sorterade data 

vi hade i olika kategorier, de interna förändringsformerna för att se vad som verkligen var 

relevant och hade en koppling till dessa former. Därefter kunde vi sålla bort överflödig 

material. I enlighet med detta presenterade vi resultat som vi fick fram i vår empiri under 

delrubrikerna som handlade om de valda formerna. 

 

För att få fram empirin som vi sedan analyserade, lyssnade vi på intervjuerna utan uppehåll 

första gången för att få en uppfattning vad det var för information som framhölls. När vi för 

andra gången lyssnade skrev vi ner de tillfällena när vi ansåg att vi hade hittat råmaterial som 

hade en koppling till företagiseringsformerna. Vid dessa tillfällen spelade vi om de delarna 

flera gånger för att inte misstolka något och sedan presentera resultatet. Vi skrev ned all 

råmaterial som hade en koppling till dem för att sedan kunna få fram de essentiella. Därefter 

delade vi upp denna information i delrubriker. För att sedan understryka vissa delar valde vi 

ut de citat som förtydligade dessa.   

 

3.4 Val av fallföretag och respondenter 

Vi har valt att undersöka vår forskningsfråga på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Då 

Akademiska sjukhuset är ett av de största sjukhusen i Sverige och att de finns många 

avdelningar har vi en möjlighet att erhålla en bättre inblick av vad företagiseringen haft för 

specifika följder på vården. Vi behövde en studieplats där företagisering har skett och utifrån 
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tidigare observationer samt samtal med beslutsfattare har vi belägg att det har skett på 

Akademiska sjukhuset.  Vi har möjlighet att undersöka in på flera olika delar av ett sjukhus än 

vi kunde gjort på ett mindre sjukhus eller vårdcentral, det vill säga att storleken på sjukhuset 

är essentiellt för att genomföra undersökningen. Undersökningen har även en större chans att 

vara mer generaliserbar. 

 

På Akademiska sjukhuset arbetar drygt 8 000 personer, varav 1 247 läkare och 2 697 

sjuksköterskor och barnmorskor. Sjukhuset har cirka 1 050 vårdplatser och under 2011 

registrerades cirka 60 000 vårdtillfällen. Drygt 25 procent av dessa vårdtillfällen var vård som 

såldes till andra landsting i regionen eller riket. Vidare besökte drygt 650 000 patienter 

sjukhuset för öppenvårdsbesök och 30 000 operationer genomfördes. (www.akademiska.se, 

2013) Respondenterna är verksamma på olika nivåer inom sjukhuset. Vi har intervjuat två 

sjuksköterskor, två läkare och tre från administrativ nivå. Detta för att få en helhetsbild av 

vilka effekter företagisering haft med sig på de olika nivåerna inom organisationen. För att 

rent praktiskt kunna få en djupare insikt om företagiseringen har haft för påverkan på vården 

har vi valt att, som tidigare skrivet, inrikta oss på vissa former för att se hur just dessa blivit 

inverkade.    

 

Tabell 1. Sammanfattning över respondenternas bakgrund och verksamma år samt när 

intervjuera utfördes. Alla intervjuer utfördes på Akademiska sjukhuset i Uppsala 

Kön 
 

Tid när intervju 
utfördes 

Roll i 
Akademiska 
sjukhuset 

År verksamma 
inom 
Akademiska 
sjukhuset 

Respondent  

Man 10/5-13 09:00 Läkare 13 R1 

Man 10/5-13 12:30 Läkare 27 R2 

Kvinna 14/5-13 13:00 Administrativ  8 R3 

Man 15/5-13 8:30 Administrativ 15 R4 

Kvinna 16/5-13 10:00 Sjuksköterska 5 R5 

Man 12/5-13 09:00 Sjuksköterska 3 R6 

Man 13/5-13 10:00 Administrativ 9 R7 
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3.5 Kritik mot tillvägagångssättet 

Det finns en risk med ostrukturerade intervjuer att vissa följdfrågor kan bli ledande. Vi var 

tvungna att vara aktsamma med att inte ställa följdfrågor som kunde vara ledande så att 

intervjuobjekten inte på något vis gav oss de svar vi sökte. Likaså var vi även tvungna att inte 

leda intervjun i någon specifik riktning utan hålla oss till det som är generellt relevant. När vi 

utförde intervjuerna var vi två stycken som var närvarande för att ha chansen att ställa 

lämpliga och neutrala följdfrågor samt även minimera risken för ledande följdfrågor. Detta så 

att svaren vi fick utav intervjuobjekten blev så objektiva som möjligt.  

 

Vidare var vi även medvetna om att då vi endast har valt att undersöka Akademiska sjukhuset 

i vår studie kommer vi endast få en blick över hur företagiseringen har haft för specifika 

konsekvenser inom vården vilket studien går ut på. När man utför en kvalitativ studie, vilket 

vi har valt att göra, kan viss information mistas. (Saunders et al. 2009) Då vi inte har tagit upp 

all tidigare forskning och andra perspektiv inom ämnet företagisering och även New Public 

Management inom vården finns det en risk att analysen samt slutdiskussioner kan bli 

nyanserat utav detta.  Antalet intervjuobjekt har haft en inverkan på empirin. Då vi har 

intervjuat sju läkare, sjuksköterskor och administrativt anställda fick vi endast en insyn över 

en liten del av verksamheten där det finns tusentals anställda. Empirin vi har fått insamlat var 

baserat på deras svar och vi fick således en subjektiv inblick.  

 

Enligt Merriam (1998) att det finns en risk i och med ostrukturerade intervjuer att vi, som 

undersökare, kan få osammanhängande information då respondenterna kan ha varierande 

uppfattningar. När det gäller ostrukturerade intervjuer behöver vi som intervjuare vara väldigt 

flexibla när vi utför dessa intervjuer. 
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4. Empiri/Analys 

I följande kapitel presenteras både empiri och analys. Vi kommer först förklara kort om 

vårdgarantin för att sedan redogöra för empirin utifrån de utvalda formerna utav 

företagisering som vi tidigare har presenterat. Därefter analyseras empirin med hjälp av våra 

analysverktyg. Vi har valt att redogöra empirin och analys i omlott för att tydliggöra hur 

företagiseringens former haft en inverkan på Akademiska sjukhuset.  

  

4.1 Vårdgarantin 

Tillämpningen av vårdgarantin på vården kan man koppla till företagisering. Vårdgarantin 

existerar för att korta ner vårdköer och om sjukhusen uppnår vårdgarantin utlovas pengar i 

form av “kömiljarden”. För att vårdgarantin ska fungera har ändringar av rutiner varit 

nödvändiga. I och med kömiljarden har ekonomiska incitament för sjukhusen medförts till att 

korta ned köerna vilket har påverkat vårdsäkerheten. Här kan man se en nyanserad bild av 

implementering av styrmedel. Själva idén om vårdgarantin är god; köerna till sjukhusen ska 

reduceras. Så i regel har styrmedlet fungerat men implementeringen av vårdgarantin och 

kömiljarden har även skapat incitament för sjukhusen att hitta genvägar för att klara målen 

och i och med detta kan man dra paralleller till företagisering och NPM då incitament skapas 

som inte är optimala för verksamheten. (www.dn.se 2013)    

 

4.2 Resultatenheter 

På Akademiska sjukhuset har avdelningar delats upp i resultatenheter där varje avdelning har 

ett resultatansvar och mål. Dessa resultatenheter är separata från varandra när det gäller 

intäkter och kostnader. Vidare berättar en anställd på administrativ nivå att när man bestämde 

sig för att konkurrensutsätta mammografi och introducera resultatansvar och mål på 

avdelningen skapades indirekt en barriär mellan avdelningarna och samarbetet mellan olika 

specialister blev lidande. 

 

Mammografi är bara ett verktyg. I sjukvården är det oftast så att patienterna går över 

flera verksamheter. Ibland behövs det en röntgenläkare men det räcker inte med det, det 

behövs alltid en mammografiläkare för att se om det är cancer eller inte. Det behövs en 

patolog för dels för det prov som tas är representativt [...] sen behövs det nån kirurg 

och någon slags krisstöd för anhöriga. Det jag tycker då är att allt detta ska finnas på 

samma ställe.(R4) 

 

http://www.dn.se/
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När kostnader för behandlingar ska räknas in mellan olika verksamheter i vården skapas det 

incitament att lägga över kostnaden på en annan verksamhet. Det blir konkurrens mellan 

avdelningarna, och ett samarbete som kanske är nödvändigt för patienten uteblir.  Om en 

patient har flera åkommor blir det svårt och avgöra vilken avdelning som kostnaden ska 

läggas på och det kan hända att remisser skickas fram och tillbaka mellan olika avdelningar 

för att försöka lägga över kostnaden på en annan avdelning. Samma respondent säger också 

på detta vis: 

 

Vi behöver samarbeta över alla gränser, det borde absolut inte finnas någon slags 

incitament att skjuta över problemet till någon annan, det vill säga flytta över kostnaden 

till någon annan. Det här betyder att med sånt här system har man byggt upp murar 

kring avdelningarna. (R4)       

 

Analys 

Ett problem med införande av resultatenheter i vården är att det medför konsekvenser för 

samarbete över verksamheter. När kostnader och intäkter mellan avdelningar blir utsatta för 

konkurrens förflyttas fokus från patientvård till ekonomiskt tänkande, vilket Akademiska 

sjukhuset i viss utsträckning gör när de olika avdelningarna vill undvika kostnader och skickar 

över dessa till andra avdelningar. Denna situation visar just att ekonomiska incitament sätts 

främst vilket är ett tydligt drag av företagisering enligt Forsell och Janssons (2000) 

beskrivning av detta begrepp.   

 

Kraus (2008) beskriver detta sätt att gå tillväga med förskjutning av kostnader mellan enheter 

som ett vanligt utfall i och med NPM. Inom de avgränsade och specialiserade enheter, i detta 

fall avdelningar inom sjukhuset, som uppkommit i och med NPM har ansvaret flyttats runt för 

att reducera kostnader. Reformerna som uppstått på grund av NPM har resulterat i att 

avdelningar på Akademiska koncentrerar sig främst på sina interna målsättningar och att hålla 

sig inom sin budget. Drechsler (2009) argumenterar just för att nyckelorden inom NPM som 

ska uppnås har empiriskt sett misslyckats. Även König (1997) stödjer detta argument och 

hävdar att NPM reformer varken har lett till någon ökning av produktivitet eller maximering 

utav välfärd.  
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4.2 Ekonomistyrning/Mål- och resultatstyrning 

Enligt Ekonomistyrningsverkets ordbok om ekonomistyrning i staten är definition av mål- och 

resultatstyrning: ”mål som anges för en verksamhet, att resultatinformation tas fram 

systematiskt och att resultatet analyseras och bedöms mot uppställda mål”. Detta tolkas på 

Akademiska sjukhuset, att de sätter upp mål och alla anställda inom verksamheten och 

sjukhuset som organisation strävar efter att uppnå dessa mål.  

  

Ett av målen som Akademiska sjukhuset strävar efter är vårdgarantin. Detta är något som 

majoriteten av respondenterna (R1, R2, R3, R4, R5, R7) berättar om. Vårdgarantin går ut på 

att landstingen ska ansvara för att patienten ska få kontakt med husläkaren samma dag. 

Därefter ska patienten inte behöva vänta längre en sju dagar och därpå inte behöva vänta 

längre än 90 dagar på besök hos specialist och till slut vänta högst 90 dagar på behandling 

eller operation. Uppfyller sjukhusen dessa krav delar staten ut en miljard kronor årligen 

mellan dessa landsting med den så kallade kömiljarden. En av respondenterna, R5, berättade 

dock hur Uppsala Landsting var det enda landstinget som inte uppnådde kraven förgående år. 

Däremot är det ett viktigt mål som sjukhuset strävar att uppnå. Följaktligen blev återbesök för 

att kontrollera hur patienten mår eller förnya recept till patienter som behövdes, 

bortprioriterade i flera fall då det inte var några nya köer som betades av då sjukhuset redan 

tjänat in pengar från dessa patienter. 

 

Ett av intervjuobjekten, R2, illustrerade konsekvenser utav vårdgarantin och bortprioritering 

utav patienter genom en berättelse om en äldre man som fick en svår hjärtinfarkt och låg på 

sjukhuset under en lång tid. Trots att denna patient erhöll hjälp av en nära släkting som hade 

rutin och erfarenhet inom läkaryrket hjälpte inte detta patienten att få snabbare återbesök utan 

var tvungen att vänta i många år. När sjukhuset erhåller direktiv om att väntetider ska vara en 

viss längd ser verksamheten att de i verkligheten blir så. När vissa resultat behöver uppnås 

men misslyckas kan justering av prioriteringarna ske. Patienter på akutmottagningen kan bli 

omhändertagna på ett vis som inte är relevant för deras fall och blir varken utredda eller 

behandlade på rätt sätt. Det uppstår en stor risk att de skickas vidare och möjligtvis även till 

fel avledning, vilket förklaras av att fler patienter ska hinnas tas hand om på 

akutmottagningen. Annan prioritering av patienter sker även. 
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De patienter som kommer från regionen ger ju mer pengar och det är ju också 

någonting som du inte kan säga högt, att de skulle vara mera värda […] men i själva 

verket kommer det i alla fall att bli så. För då tjänar den kliniken mer och de får mer 

pengar. (R4) 

 

Flera av intervjuobjekten (R1, R2, R4, R5, R7) beskrev hur prioritering utav patienter sker för 

att vårdgarantin ska uppnås. Då sjukhuset vill uppnå kraven för att kunna vara berättigad för 

att få kömiljarden, nedprioriteras återbesökare som är sjuka då det är endast nybesök som 

vårdgarantin omfattar. Innan kömiljarden existerade skedde prioriteringar enligt medicinska 

indikationer. 

 

Då skedde prioriteringar snarare utifrån medicinska indikationer och det fanns inga 

administratörer eller ekonomer eller verksamhetschefer som tänkte tankar om att man 

skulle ändra flödena till vården på grund av ekonomiska incitament […]  det var inte ett 

synsätt som existerade tidigare. (R1). 

 

En av respondenterna, R3, förklarade huruvida ekonomistyrningen har påverkat arbetet på 

Akademiska sjukhuset. På remotologavdelningen har antalet anställda reducerats och 

sjuksköterskor blir inte ersatta vilket förklaras främst utav brist på resurser. Däremot finns det 

andra förklaringar till varför det finns för få anställda. Bland annat en alltför stressig 

arbetsmiljö och också arbetspass som blivit kortare vilket i sin tur lett till extra dags arbete för 

de anställda. Detta är bara ett par förklaringar till hur arbetsmiljön försämrats och varför det 

inte är tillräckligt med anställda.  

 

Majoriteten av respondenterna (R1, R2, R3, R4, R5, R7) anser att vårdgarantin och 

kömiljarden har en inverkan i deras arbete då prioriteringar uppstår i och med detta system, 

vilket i sin tur leder till att risken ökar av att vården för de sjuka patienter som behöver 

återbesök påverkas på ett negativt sätt. Med detta system anser majoriteten av respondenterna 

(R1, R2, R3, R4, R5, R7) att systemet kan bli korrumperat och utnyttjas för att få in fler 

patienter och tjäna mer pengar. 

 

Ekonomistyrningen har även påverkat beställningar av procedurer från landstinget. 

Exempelvis har landstinget utfört ett visst antal höftledsoperationer som de vill att 

Akademiska sjukhuset ska utföra. Däremot anser intervjuobjekten (R1, R4, R7) att dessa 
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prognoser av beställningar har ofta en tendens att träffa fel och beställer för få antal 

procedurer. Då landstinget har möjlighet att erhålla reduktion på priser av vissa beställningar 

och en av respondenterna har en möjlig förklaring till detta som han kallar bluffekonomi. 

 

Det finns ju ett outtalat inbyggt underbeställarsystem eller metod från landstinget för 

sjukvården […] den produktion som sker utöver beställning tror jag landstinget betalar 

25 % så det finns inga incitament att träffa rätt. Det blir så att vi producerar mycket 

sjukvård, underfinansierat. (R1) 

 

Ett ytterligare sätt för Akademiska sjukhuset att spara på pengar är genom att reducera antalet 

vårdplatser. De senaste två åren minskades vårdplatser med mellan 50 och 60 platser. R1 

berättade även att under tiden han arbetat på Akademiska har flera vårdavdelningar stängt för 

att sjukhuset skulle minska sina kostnader. Förr kunde man lägga in patienter som behövde 

vård snabbt; direkt från akutmottagningen men nu har dessa stängt och försvunnit helt för att 

spara pengar. En åsikt som är genomgående för alla respondenter är att ledningen har ett 

uttalande om hur sjukhuset bör styras och vad som ska prioriteras men i verkligheten ”är det 

mycket viktigt” (R1) att spara pengar genom att bland annat minska antalet anställda och som 

tidigare nämnt antalet vårdplatser. Trots att Akademiska producerar mycket sjukvård gör 

sjukhuset det med otillräckliga resurser. Akademiska sjukhuset omsätter cirka sju miljarder 

(2011) men organisationen har trots detta ett underskott på ett par 100 miljoner kronor.  

 

Analys 

Att ekonomiska incitament har blivit en av de främsta prioriteringarna inom offentliga 

verksamheter, i detta fall inom vården, förklaras i Brunssons (2003) beskrivning av 

institutionen Företaget där målet är att generera vinst. Akademiska sjukhuset prioriterar 

patienter som inte har det högsta behovet av behandling för att få in fler patienter och därmed 

få in mer avgifter. Det här kan ses som ett mönster av företagisering som Forsell och Jansson 

(2000) beskriver då sjukhuset vill reducera kostnader och få mer vinst. När det gäller 

vårdgarantin och viljan att uppnå kömiljarden har ett genomgående utnyttjande av detta 

system uppstått. Risken för korruption har även ökat och att vårdgarantin som inte blivit 

“använd” såsom det var menat, vilket var att minska långa väntetider. Istället prioriteras 

patienter som i många fall inte varit de patienter med störst behov av vård. Mongkol (2002) 

beskriver sådant beteende som oetiskt och förklarar att de uppkommit som en konsekvens 

utav NPM.  
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Kalle Kraus (2009) menar att i och med New Public Management har enheter inom den 

offentliga sektorn förskjutit sitt ansvar. Dessa enheter eller avdelningar har lagt stort fokus på 

att inte överskrida budgeten och andra interna målsättningar. På så vis har olika konsekvenser 

uppstått i och med att den hela bilden inte syns och problem kan ”falla mellan stolarna”. 

Således avhumaniseras den offentliga sektorn när patienters behov inte är den främsta 

prioritering. Exempelvis som i fallet med respondent nummer 2 som var tvungen att vänta 

många månader på vård. 

 

Mongkol (2002) menar även i sin kritik mot New Public Manangement att när autonomi hos 

ledningen ökar, vilket kan hända när NPM implementeras, ökar även risken av korruption 

inom den offentliga sektorn. Användandet av NPM och affärsmodeller inom den offentliga 

sektorn ökar chanserna till oetiskt beteende. På Akademiska sjukhuset ser man hur 

underbeställarsystemet som tidigare beskrivet i empirin visar tydliga tendenser till oetiskt 

beteende. (Pollitt, 1990, Armstrong, 1998, & Savoie, 2002, i Mongkol, 2002) Då landstinget 

har möjlighet att få rabatt på vissa beställningar gör de ofta en underbeställning för att spara 

pengar som R1 (se citat på s. 21) ansåg vara en typ av bluffekonomi.   

 

I Königs (1997) artikel argumenterar författaren för att det inte finns några specifika bevis på 

att reformer utav NPM lett till någon ökning av vare sig produktivitet eller mer specifikt för 

detta fall; en maximering av välfärd. Reduktionen av vårdplatser kan ses som exempel om vad 

König diskuterade kring. När verksamheten, eller i detta fall Akademiska sjukhuset, sparar 

pengar genom att bland annat reducera av vårdplatser och även minska antalet anställda kan 

man också dra paralleller med Drechslers artikel där de argumenterar för att kvalitet och 

effektivitet inom verksamheter inte uppnåtts även om att det är det New Public Managemenet 

reformer ska leda till.  (Noordhoek & Saner, 2005, i Drechsler, 2009) 
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5. Slutdiskussion 

I följande del diskuterar vi kring de viktigare delarna ur problematiseringen samt empirin och 

analysen. Vidare behandlar vi de begränsningar studien har haft och slutligen förslag på 

framtida forskning.  

 

5.1 Diskussion 

I problematiseringen presenterade vi om grunderna för New Public Management är sättet att 

styra en offentlig verksamhet. I vår studie har vi försökt nyansera begreppet företagisering på 

Akademiska sjukhuset i Uppsala samt se om det uppstått några konsekvenser i och med 

införandet av nya idéer som inte överenskommer med syftet av institutionen, i detta fall den 

Politiska organisationen. I vår uppsats hade vi antagandet att företagisering faktiskt existerar 

inom Akademiska sjukhuset och vi ville se ifall företagiseringen lett till antingen positiva eller 

negativa konsekvenser eller både och, således blev vår forskningsfråga:  

 

Vilka konsekvenser har företagisering haft på ekonomistyrningen, resultatenheter och mål- 

och resultatstyrning inom vården? 

 

Under undersökningens gång visades det tydligt att företagiseringen haft en inverkan på 

sjukhuset. Vårdgarantin och kömiljarden hade en inverkan på hur arbetet utfördes på 

Akademiska sjukhuset. Detta påvisades främst genom hur prioritering utav patienter skett. För 

att få in fler patienter och beta av kön, och på så vis uppnå vårdgarantin och erhålla den 

eftertraktade kömiljarden, prioriterades patienter som inte var i störst behov av vård.  

 

I många fall kunde man se hur företagiseringen existerar inom den offentliga sektorn, eller i 

vårt fall Akademiska sjukhuset, gällande interna förändringsformer inom företagiseringen. 

Inom denna form var det mer specifikt ekonomi- och resultat/målstyrning som fokus var på. 

Genom detta blev även bortprioritering av patienter ett faktum. För att minska kostnader 

reducerades antal vårdplatser. I vissa fall stängdes avdelningar ned helt och det har inte 

funnits plats att lägga patienter som sökt sig till på akutmottagningen. I och med denna 

uppsats har vi sett att när ekonomiska incitament introduceras på Akademiska sjukhuset, 

krockar det med vad läkare, sjuksköterskor och övriga anställda anser att man bör fokusera sig 

på inom vården. 
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De flesta av konsekvenserna som kunde ses under studiens gång i och med implementeringen 

av företagiseringen av vården kunde vi dra paralleller till kritiken som vi presenterade tidigare 

i uppsatsen. Nyckelorden som New Public Management reformer förespråkar som 

akademiker argumenterat för, har empiriskt sett misslyckats. I och med vår undersökning på 

Akademiska sjukhuset kan vi se att många av de konsekvenserna har uppstått och existerar i 

sjukhuset i Uppsala.  

 

De positiva följderna utav företagisering lyftes dock inte fram då lika mycket som de negativa 

följderna i vår undersökning då svaren från våra intervjuobjekt, om deras upplevelser samt 

erfarenheter om företagiseringens effekter, var helt enkelt mer negativa än positiva på 

Akademiska sjukhuset. Däremot har vissa positiva effekter uppkommit som sedan blivit 

utnyttjats på ett sämre sätt. Vårdgarantin som är tänkt som en garanti för att patienter som 

behöver vård inte ska behöva vänta för lång tid för att få tid hos läkaren. Emellertid, i och 

med införandet av kömiljarden har introducerat ekonomiska incitament som, tidigare skrivet, 

fört med sig negativa effekter såsom prioritering utav patienter och liknande.  

 

5.2 Studiens begränsningar samt förslag på vidare forskning och utveckling 

Denna studie har dock sina begränsningar. Detta i och med att undersökningen utfördes inom 

endast en verksamhet, Akademiska sjukhuset i Uppsala, i ett specifikt land. Vidare påverkar 

antalet intervjuobjekt studiens resultat och analys då de var relativt få, i vårt fall sju anställda 

som läkare, sjuksköterskor och på administrativ nivå. På grund av detta är det svårt att se 

denna undersökning med en hög generaliseringsbarhet Trots att respondenterna vi valde ut 

arbetade på olika nivåer på Akademiska, är det ur deras subjektiva synvinkel som vi har 

undersökt problemet. Under studiens utveckling observerade vi att många av intervjuobjekten 

ställde sig kritiska till vissa konsekvenser som uppkommit på grund av företagiseringen av 

vården. Detta eftersom vården har blivit mer styrd som en marknad och ekonomiska 

incitament blivit införda.  

 

Däremot kan denna studie ses som en början för att se om NPM är ett optimalt sätt att styra en 

offentlig verksamhet, eller mer specifikt för sjukvård då det är människor som blir påverkade, 

eller om man bör tillämpa någon annan förvaltningsmodell. Emellertid, när det gäller New 

Public Management, eller företagisering som går under det paraplyet, kan man möjligtvis 

implementera de på ett annat sätt. Som tidigare nämnt i uppsatsen kan man se på reformen 
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som en verktygslåda där en verksamhet kan välja ut de verktyg som stämmer bäst överens 

med vad verksamheten vill uppnå istället för att tillämpa den totalt. Några av de tankar som 

kom ifrån företagiseringens idéer hade vissa positiva aspekter såsom exempelvis införandet av 

vårdgarantin. Tanken bakom den var att minska väntetider för patienterna men i och med de 

ekonomiska incitamenten som uppstod genom den, kömiljarden, drogs nytta av den för att 

tjäna in mer pengar och vård av patienter blev inte den främsta prioriteringen.  

 

Vid ett flertal av intervjuerna presenterades belägg för tveksamma och nästan oetiska 

beteenden. En slags studie som skulle kunna utföras om läkarnas, sjuksköterskornas samt 

administrativ personals motivation och se hur den har blivit påverkade av ekonomiska 

incitamenten. Om motivationen hos personalen har blivit negativt påverkat av idéer 

uppkomna från företagisering och New Public Management, kan det ses som att detta är nog 

inte det är ett optimalt sätt att styra en offentlig verksamhet eller mer specifikt en verksamhet 

inom vården. Vi diskuterade kring möjligheten över att utföra en jämförelsestudie mellan ett 

sjukhus som är privat ägt med ett offentligt styrt sjukhus för att kunna bedöma och se vad för 

att undersöka företagiseringens effekter inom sjukhus, exempelvis likheter och skillnader som 

existerar.   
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6. Slutsatser 

I denna avslutandes del presenterar vi våra slutsaster samt slutord.  

 

6.1 Slutsats 

När en offentlig verksamhet genomgår en förändring mot att styras mer som ett privat företag, 

blir verksamhetens syfte i högre grad att tjäna pengar och vinstmaximera. En sådan här 

förändring innebär också en förändring i verksamhetens syfte: från att handla om att vårda 

och bota patienter till att sänka kostnader. Den företagisering som pågår idag har förvisso 

kortare köer inom vården som resultat, något som är i direkt korrelation till kömiljarden och 

vårdgarantin. Men för att uppnå vårdgarantin har vissa vårdcentraler och sjukhus varit 

tvungna att ta genvägar, som sparar in på pengar men går ut över den faktiska vården.  

 

Vår undersökning visar att företagiseringen ibland kan leda till att patienter inte får den bästa 

vården. Ett exempel är bortprioriteringar av återbesök. Återbesök räknas inte in i kömiljarden, 

och därför finns det inte några ekonomiska incitament att boka in dem, trots att de ofta är 

nödvändiga för patienten. Ett annat exempel är införandet av resultatenheter, som vår 

undersökning visar på har drabbat samarbetet mellan olika avdelningar. Ekonomiska 

incitament gör att anställda prioriterar sin egen avdelning. I ett område där huvudfokus borde 

vara hur man bäst vårdar patienter har ett ekonomiskt tänk börjat genomsyra verksamheten, 

som exempelvis R3 berättade om. Vi menar att det här är ett direkt resultat av 

företagiseringen, vars olika former bevisligen påverkar rutiner inom vården. Konsekvensen av 

just exemplet med resultatenheter är en uppdelning av verksamheten, i en verksamhet där 

samarbete är essentiellt. När incitamenten för personalen gäller inom den egna avdelningen, 

snarare än för samarbete mellan avdelningar, skapas osynliga barriärer och outtalade gränser 

mellan avdelningarna. Å andra sidan så skapade det traditionella, byråkratiska sättet att styra 

en verksamhet långa väntetider och höga kostnader. Förbättringen av dessa aspekter verkar 

dock ha skett på bekostnad av patientomsorg och även arbetsmiljön. 

 

Tanken med vårdgarantin var att kötiderna skulle minskas men samtidigt infördes ekonomiska 

incitament till följd av kömiljarden, som uppnås då vårdgarantin uppfylls. Det är något vi 

anser viktigt att se över. De här formerna skapar en struktur som till viss del är baserad på 

ekonomiskt vinstintresse, där den nya strukturen krockar med och förhindrar verksamhetens 

ursprungliga syfte, nämligen optimal vård för patienter.  
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Det är tydligt att det har skett en företagisering inom sjukvården. Vår undersökning visar på 

det i flera exempel från Akademiska sjukhuset. Vi menar att de ekonomiska incitamenten för 

Akademiska sjukhuset har lett till en förskjutning av ansvar mellan avdelningar. Prioritering 

utav patienter sker genomgående. Sett från de anställda på sjukhuset så har det varken skett 

någon ökning av produktivitet, effektivitet eller kvalitet av vården. När vi utförde denna 

studie upptäckte vi att den mesta av kritiken som riktats mot New Public Management-idéer 

visade sig stämma, i stort sett, nästan helt. Den mest allvarliga konsekvensen av vårdens 

företagisering är, enligt författarna till denna uppsats, den som Kraus (2008) framlägger i 

”Sven eller pengarna”: att den offentliga sektorn, och här framför allt vården, blir 

avhumaniserad. Patienter med svåra sjukdomar och stort behov av vård prioriteras bort 

”endast” för att sjukhuset ska tjäna in mer kapital.  

 

6.2 Slutord  

I och med vården är en ”känsligare” del av den offentliga sektorn då det är människors vars 

framtida liv som blir påverkade är kanske New Public Management, och företagisering, något 

som möjligtvis bör reflekteras över hur denna reform ska användas. Några av de ledande 

orden för NPM, som tidigare beskrivna, är kvalitet och effektivitet inom den offentliga 

sektorn. Men vad innebär det när det gäller vård? Läkare och sjuksköterskor har en 

annorlunda syn på vad kvalitet och effektivitet innebär för vården där den högre ledningen ser 

på dessa ord utifrån ett annat perspektiv. Då de som sitter högre upp ser ekonomi- och 

mål/resultatstyrning, den administrativa delen, som en prioritering ser de som arbetar med 

själva patienterna som en mindre viktig del och borde ha mindre fokus på.  

 

Ett tänk som inte existerar, eller fallit bort, är att skulle de ekonomiska incitamenten minskas 

och endast ha prioriteringen över god vård skulle mycket pengar komma tillbaka in i 

samhället då en människa som blir frisk kan bidra mycket till samhället, genom att 

exempelvis komma tillbaka in till arbetslivet och betala in skatter – vilket är hur den Politiska 

organisationen får in sina resurser.  I vårt fall ledde inte företagisering, eller några delar av 

New Public Management, till någon effektivitets- eller kvalitetsökning. Någon maximering av 

välfärd skedde alltså inte. Följaktligen skulle en idé kunna vara att försöka utveckla en framtid 

för den offentliga sektorn där de endast de positiva aspekterna i och med dessa reformer 

skulle anammas. Alternativt, är det möjligt att i framtiden kommer utvecklas en helt ny 

förvaltningsmodell där de rätta verktygen från New Public Management tillämpas.   
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