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Sammandrag  
Problemformulering: Skiljelinjen mellan privat och offentlig sektor har på senare tid blivit 

allt mer otydlig då offentliga organisationer applicerar idéer och modeller som vanligtvis 

förekommer inom den privata sektorn. Samtidigt måste offentliga organisationer förhålla sig 

till sin ägandeform och de konsekvenser som tillkommer av ägandeformen.   

 

Syfte: Genom att tillskansa sig en djupare förståelse kring offentlig ägandeform och vilka 

konsekvenser som tillkommer av den, ämnar studien studera hur ägandeformen påverkar en 

offentlig organisations styrning. 

 

Metod: För att studera hur ägandeformen påverkar en organisations styrning applicerades ett 

explorativt tillvägagångssätt gällande de konsekvenser som tillkommer av ägandeformen. 

Datainsamlingen var av kvalitativ karaktär då studien är induktiv. Vidare applicerades ett 

brett perspektiv på styrning baserat på tidigare forskning, för att således erhålla en djupare 

förståelse kring hur organisationens styrning påverkas av ägandeformen.    

 

Resultat: De konsekvenser som tillkommer av offentlig ägandeform påverkar utformningen 

av organisationens styrsystem, vilket i sin tur påverkar organisationens styrprocess då 

processen förhåller sig inom styrsystemets ramar. Således anser studien att ägandeformen bör 

tas i beaktning när styrning studeras. 

 

Nyckelord: Ägandeform, Offentlig organisation, Styrsystem, Styrning, New Public 
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1. Introduktion 
Följande avsnitt ämnar förse läsaren med en introduktion till studiens forskningsområde. Först 
presenteras en bakgrund och problemformulering kring det berörda ämnet för att sedan leda fram till 
studiens forskningsfråga, syfte samt studiens praktiska och teoretiska relevans. Avslutningsvis 
presenteras studiens fortsatta disposition. 

1.1. Bakgrund 

Förmåga till omvandling har en betydande roll för Sveriges ekonomiska tillväxt och ökade 

välstånd, vilket innebär för organisationer att ständigt anpassa sig till nya 

konkurrensförhållanden (Schön, 2014:23). En omvandling har skett inom offentlig sektor där 

förhållanden som traditionellt sett präglat privat näringsliv har under senare tid påverkat och 

bidragit till förändringar inom offentlig verksamhet, speciellt inom sjukvården 

(Regeringskansliet, 2014). Skiljelinjen mellan privat och offentlig sektor håller alltjämt på att 

suddas ut, dels har offentliga vårdenheter applicerat en mer framträdande företagsstrategi, 

dels har privat företagande i vården fått en större förväntan på sig att agera som 

samhällsmedborgare. Det innebär att ta ansvar för mjuka värden som i regel är förekommande 

inom verksamheter inom offentlig sektor, såsom arbetsförhållanden, miljö, och 

samhällsutveckling. (Henderson, 2005; Jonker, 2005) 

 

Konsekvenser av ett nytt företagsklimat inom svensk sjukvård har inneburit förändringar för 

hur offentliga vårdenheter bedriver sin verksamhet (Blomgren & Sundén, 2008). Christopher 

Hood (1995) beskriver hur ett flertal reformer ägt rum inom offentlig sektor i OECD-länder 

för att möta den kritik som framförts gällande ineffektivitet och byråkratisering. Reformerna 

karaktäriseras som marknadsorienterade och har sitt ursprung från det privata näringslivet 

som innefattar bland annat konkurrens och ökad resurseffektivisering (ibid). Det har skapat en 

förändrad styrning av sjukvård. Fokus har gått från en traditionell styrning utifrån lagar och 

regler till en mer marknads- och företagsbaserad styrning, med fokus på konkurrens och 

ekonomisk resultatstyrning. (Målqvist et al., 2011) Ett samlingsbegrepp för att redogöra de 

ökade inslagen från det privata näringslivet inom offentlig sektor är New Public Management 

(Hood, 1995; Målqvist et al., 2011; Hall, 2012; Almqvist, 2006). Sverige har haft en lång 

tradition av offentligt ägandeskap inom sjukvård och det saknas omfattande utvärderingar 

gällande de effekter som offentliga verksamheter utsätts för genom denna pågående 

privatisering och utkontraktering (Regeringskansliet, 2014). 
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1.2. Problemformulering 

Samtidigt som skiljelinjen mellan privat och offentlig sektor håller på att suddas ut då 

offentlig sektor applicerar idéer och modeller som vanligtvis förekommer inom privat sektor, 

måste verksamheten förhålla sig till sin offentliga ägandeform. 

 

Contingency Theory fokuserar på organisationens kontext och hur den påverkar 

organisationen, där verksamheten måste förhålla sig till olika kontextuella faktorer1 (Fisher, 

1998). De kontextuella faktorer som erhållit mest uppmärksamhet inom denna inriktning av 

forskningen är bland annat omgivning, teknologi och storlek (Chenhall, 2003; Hofer, 1975). 

En kontextuell faktor som oftast får lite utrymme inom Contingency Theory är ägandeform. 

Denna studie ämnar bidra till forskningen och fylla detta gap genom att studera den 

kontextuella faktorn ägandeform samt vilka konsekvenser som tillkommer av denna. Vidare 

argumenterar Contingency Theory att om organisationen anpassar sig väl till de kontextuella 

faktorerna leder det till en ökad organisatorisk prestation (Fisher, 1998). 

 
En central del inom organisatorisk prestation är organisationens styrsystem och hur dessa 

används i verksamheten (Fisher, 1998). Tidigare forskning har tenderat att studera styrsystem 

som individuella system vilka är isolerade från varandra och sin kontext (Malmi & Brown, 

2008). Ett bredare perspektiv bör appliceras för att förklara styrsystemets utformning. En för 

snäv syn på styrsystem och de faktorer som påverkar kan begränsa förståelsen kring hur 

styrsystem kan fungera som ett verktyg för att följa strategi och uppnå mål. Således bör 

styrsystem studeras som paket2. (ibid) Även om idén om styrsystem som paket existerat i över 

30 år (Otley, 1980), finns det begränsat med teoretiskt och empiriskt underlag kring detta 

(Malmi & Brown, 2008). Då denna studie ämnar studera vilka konsekvenser som tillkommer 

från den kontextuella faktorn ägandeform är det väsentligt att applicera ett bredare perspektiv 

för att se hur styrsystem samspelar med varandra och sin kontext. Således kommer fler än ett 

styrsystem att studeras. 

 
Genom att både studera de konsekvenser som tillkommer av offentlig ägandeform och 

organisationens styrning, ämnar studien besvara vilka effekter den offentliga kontexten har på 

styrningen. Det leder således fram till studiens forskningsfråga:  

                                                
1 Eng. contingencies  
2 Eng. as a package 
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1.2.1. Forskningsfråga 

Hur påverkar den offentliga ägandeformen organisationens styrning? 

 

1.3. Syfte 

Syftet med studien är att tillskansa sig en djupare förståelse kring offentlig ägandeform och 

vilka konsekvenser som tillkommer av den. Vidare är syftet att studera hur konsekvenserna 

påverkar utformningen av organisationens styrpaket, bestående av de styrsystem som 

organisationen har implementerat. Slutligen analysera vad det innebär för organisationens 

styrprocess. Genom en kombination av det uppfattade gapet inom Contingency Theory, samt 

ett brett perspektiv på styrning, ämnar således studien bidra till en djupare förståelse kring 

sambandet mellan ägandeform och styrning. 

    

1.4. Teoretisk och praktisk relevans 

Tidigare forskning inom Contingency Theory har studerat hur organisationer förhåller sig till 

olika kontextuella faktorer (Burns & Stalker, 1961; Lawrence & Lorsch, 1967; Hofer, 1975; 

Chenhall, 2003), samt hur dessa påverkar verksamheten och dess styrsystem (Fisher, 1998). 

Då Contingency Theory främst fokuserat på andra kontextuella faktorer än ägandeform ämnar 

studien bidra till forskningen genom att studera hur ägandeformen påverkar verksamhetens 

styrning. Inom forskning gällande styrsystem har fokus till stor del varit på att studera 

styrsystem individuellt (Malmi & Brown, 2008). Genom att studera styrsystem som paket 

tillämpar denna studie ett bredare perspektiv. Studien har även en praktisk relevans då 

offentliga verksamheter kan utveckla en djupare förståelse kring eventuella möjligheter 

respektive begränsningar som är ett direkt resultat av den offentliga ägandeformen. 
  

1.5. Studiens disposition 

Studiens följande disposition delas in i litteraturgenomgång, metod, fallstudie, analys, 

diskussion och slutsats. Litteraturgenomgången berör tidigare forskning kring offentliga 

organisationer och styrning för att ge en teoretisk grund till ämnet. I metodavsnittet redogörs 

studiens tillvägagångssätt där de val som genomförts motiveras och diskuteras, därefter följer 

en presentation av fallstudien. I analysavsnittet applicerar studien det teoretiska ramverket på 

den empiriska undersökningen. Vidare förs en diskussion kring studiens resultat för att 

avslutningsvis sammanfatta resultatet i en slutsats med förslag till vidare forskning. 



 8 

2. Litteraturgenomgång och teoretiskt ramverk 
Följande avsnitt ämnar förse läsaren med en teoretisk grund till studiens forskningsområde. Först 
behandlar litteraturgenomgången innebörden av att vara en offentlig organisation och de 
förändringar som har skett inom offentlig sektor. Sedan presenteras ett teoretiskt ramverk baserat på 
fem olika element av styrning. Avsnittet leder slutligen fram till studiens analysmodell.     

2.1. Offentliga organisationer 

Under lång tid har forskning ägnat sig åt att försöka hitta likheter och skillnader mellan 

offentliga och privata organisationer, där kontrasten mellan dessa erhållit betydande 

uppmärksamhet (Perry & Rainey, 1988). En skildring mellan offentligt och privat har använts 

under århundraden i relation till fundamentala problem och värden i samhället. För att 

exemplifiera detta kan det latinska ordet publicus komma till användning vilket betyder 

offentlig, som i sin tur är kopplat till en nation eller stat. Ordet privat härstammar däremot 

från privatus och betyder skilt från. Således är privata organisationer skilt från det offentliga 

vars huvudsakliga syfte är för nationen och folket. (ibid) Genom att definiera organisationer 

som privata och offentliga förstår vi således drivkraften bakom dem. 

 

Genom att verka för nationen och folket är exempelvis krav på avkastning inte något vanligt 

mål i sig för offentliga organisationer, vilket i regel är förekommande i privata organisationer 

(Magnusson & Wittbom, 2013:221). Det generella för en offentlig organisation är att erbjuda 

någon form av gemensam tjänst för landets medborgare där kapital istället är ett medel för att 

nå de uppsatta verksamhetsmålen (Magnusson & Wittbom, 2013:222). Offentliga 

organisationer måste dock, likt alla organisationer, generera ett kassaflöde för att ha möjlighet 

att finansiera deras tjänster (Merchant & Van de Stede, 2012:740). Finansiering av de flesta 

offentliga organisationer sker genom en tredje part vilket är landets medborgare i form av 

skattemedel (Boyne, 2002). Genom att finansieras av skattemedel innebär det att offentliga 

organisationer måste ta fler aktörer i beaktning då skattemedel ska verka till så mycket nytta 

som möjligt ur ett medborgarperspektiv (Magnusson & Wittbom, 2013:222). Det tillkommer 

således vissa legala aspekter som offentliga organisationer måste förhålla sig till, vilket kan 

skapa restriktioner för hur verksamheten bedrivs (Rainey et al., 1976). En offentlig 

organisation är även i stor utsträckning beroende av det politiska klimatet och den politiska 

opinionen på ett annorlunda sätt än privata organisationer. Politiken kan direkt styra en 

offentlig organisation medan privata organisationer enbart förhåller sig till de ramar politiken 

sätter. Således kan politiska beslut ha en direkt inverkan på hur organisationen bedrivs och 

dess utformning. (Paulsson, 2009)  
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Styrsystem bör vara utformat för att förstärka sannolikheten att organisationens mål kan 

uppnås och effektiviteten av systemet bedöms utifrån sannolikheten för måluppfyllelse 

(Merchant & Van de Stede, 2012:741). Rainey et al. (1976) menar att det existerar en klarhet 

kring vilka mål som ska uppfyllas inom en vinstdrivande organisation då det primära målet är 

att maximera aktieägarnas värde. För en offentlig organisation existerar det inte en lika klar 

målsättning då det finns fler aktörer att ta hänsyn till, exempelvis stat eller landsting (ibid). 

Med en mer komplex målsättning existerar det även komplikationer för offentliga 

organisationer att mäta prestationer. För ett sjukhus går det exempelvis inte att enbart mäta 

finansiella nyckeltal, utan det är även av vikt att mäta kvalité. (Merchant & Van de Stede, 

2012:743) Mätningar och jämförelser har blivit mer aktuellt inom sjukvårdsväsendet, dock 

kan det bidra till implikationer då ett förändrat fokus kan skapa en konflikt mellan två 

variabler, exempelvis kostnad kontra vårdkvalité. Det skapar i sin tur en problematik för hur 

prestation ska mätas, bedömas och belönas. (ibid) Då skattemedel ska verka till så mycket 

nytta som möjligt begränsar det användningen av monetära belöningssystem inom offentliga 

organisationer (Azzone & Palermo, 2011; Jonsson 1992:18). Detta är ett exempel på hur 

styrsystem kan se annorlunda ut i offentliga organisationer då fler aktörer måste tas i 

beaktning (Rainey et al., 1976). Vidare menar Pollit (1990) att det är svårare att styra sjukhus 

då vårdpersonal besitter en hög grad av självständighet. 
 

2.2. New Public Management 

Under de senaste decennierna har stora förändringar präglat den offentliga sektorn (Almqvist, 

2006:10; Hasselbladh et al., 2008:7), där skiljelinjen mellan privat och offentligt håller på att 

suddas ut alltmer. Det begrepp som används för att benämna dessa förändringar inom 

offentlig sektor sammanfattas med beteckningen New Public Management, hädanefter NPM. 

Inom teorin kring NPM tenderar offentliga organisationer applicera idéer från det privata 

näringslivet och ses som en alternativ institution till privata aktörer, där benämningar som 

företag samt kund erhållit stort genomslag (Brunsson, 1998:237). Således har den offentliga 

sektorn utvecklat ett marknadsliknande handlingsmönster med fokus på effektivare och mer 

kundorienterade offentliga tjänster (Hall, 2012:29). De främsta argumenten och idéerna 

bakom NPM menar Hood (1991) grundar sig från början på fyra stycken olika trender. 

Närmare bestämt, (1) att minska utgifter från den offentliga sektorn genom att (2) öka 

privatiseringen för att (3) utveckla och kostnadseffektivisera produktion och distribution av 
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offentliga tjänster. Vilket slutligen ska (4) framställas som en standardiserad mall för hur 

offentliga verksamheter bör styras. (ibid) 

 

Samtidigt innefattar NPM ett kluster av idéer som inte är baserat på en enhetlig teori utan en 

rad olika teorier och idéer som är tagna från näringsliv och privata företagsmetoder för att 

styra organisationer (Almqvist, 2006:25). På en mer detaljerad nivå har det resulterat i 

utvecklade styr- och informationssystem i offentliga organisationer vilket har bidragit till en 

ökad insyn för managers gällande organisationens prestation. En högre grad av mätbarhet har 

skapat nya variabler och prestationsmått vilket har gett upphov till ytterligare aspekter att 

styra. Utifrån NPM har den traditionella vertikala styrningen blivit mer horisontell. (Almqvist, 

2006:16) Under de senaste 30 åren har offentliga organisationer gått från att vara tröga 

byråkratier till mer decentraliserade former av organisering. Således har den hierarkiska 

pyramiden ändrat skepnad för att vara mer anpassad till marknaden och kunden. (ibid) 

Sjukhus ska exempelvis inte styras längre av en chefsläkare utan av en chef som har 

verksamhetsansvar, oavsett om den personen i grund och botten är läkare eller inte (Ferlie et 

al., 1996). 
 

2.3. Contingency Theory 

Teoretiker som Burns & Stalker (1961) och Lawrence & Lorsch (1967) är några som har varit 

en del av utvecklingen om Contingency Theory som har haft ett stort genomslag inom 

organisationsteori. Contingency Theory fokuserar på den kontext som organisationen möter 

och vilken inverkan den har, där både interna och externa faktorer är av vikt (Fisher, 1998). 

Det innebär att även de styrsystem som en organisation implementerar påverkas av kontexten 

och bör således utformas och användas därefter. Teorin menar att om styrsystemets design 

och användning anpassas väl till de kontextuella faktorerna kommer det leda till en ökad 

organisatorisk prestation. (ibid) 

 

Trots det stora genomslag som Contingency Theory har haft, råder det samtidigt ett gap inom 

denna inriktning av forskningen. Urvalet av de faktorer som tillkommer från kontexten ter sig 

ske på en ad-hoc basis då de inte till fullo blivit identifierade eller deras samband med 

varandra. (Fisher, 1998) De kontextuella faktorer som erhållit mest uppmärksamhet inom 

forskningen är bland annat omgivning, teknologi och storlek (Chenhall, 2003; Hofer, 1975). 

En kontextuell faktor som erhåller lite utrymme inom Contingency Theory är ägandeform. 
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2.4. Styrsystem som paket 

Då Contingency Theory argumenterar för att styrsystemets design och användning bör 

anpassas till de kontextuella faktorerna är det väsentligt att studera styrsystem på ett korrekt 

sätt. Det existerar dock flera olika definitioner av styrsystem och dess roll inom verksamheten 

där vissa definitioner skiljer sig från varandra medan andra överlappas (Malmi & Brown, 

2008). Enligt Anthony et al. (2014) är styrsystemets mål att implementera organisationens 

strategier, där managers använder sig utav olika styrsystem för att säkerställa att 

organisationens prestation är i linje med organisationens strategier och mål. 

 

Vidare hävdar Malmi & Brown (2008) att tidigare forskning har tenderat att studera 

styrsystem som individuella system, vilka till synes är isolerade från varandra och till den 

kontext de verkar inom. Inom organisationsteori har forskning fokuserat på att studera 

styrsystem för att utveckla och effektivisera verksamheter. Det tillkommer dock problem när 

styrsystem studeras individuellt, istället bör fokus vara på att studera styrsystem som paket. 

(Malmi & Brown, 2008) En orsak till detta är att styrsystem inte fungerar som isolerade 

processer som är avskilda från varandra. För att förklara hur ett styrsystem utvecklas, antas, 

används samt vilken verkan det har, bör ett bredare perspektiv appliceras. (ibid) Detta är 

viktigt vid utformningsarbetet av styrsystemet för att det ska producera önskad effekt. En för 

snäv syn på styrsystem och de faktorer som påverkar kan begränsa förståelsen kring hur 

systemet kan vara ett verktyg för att följa strategi och uppnå mål. (ibid) Då denna studie 

ämnar studera vilka konsekvenser som tillkommer av den kontextuella faktorn ägandeform är 

det väsentligt att studera styrsystem som paket för att se hur styrsystem samspelar med 

varandra och till sin kontext. 

 

Även om det finns goda anledningar att studera styrsystem som paket tillkommer det även 

utmaningar som måste tas i beaktning. Först måste konceptet av styrsystem definieras för att 

sedan besluta om vad som ska inkluderas och varför. (Malmi & Brown, 2008) För att bringa 

klarhet kring detta kommer denna studie att bemöta dessa utmaningar genom att använda sig 

utav en liknande definition av styrsystem som Malmi & Brown (2008) tillämpar, vilket är: 
 

Alla de verktyg och system som managers använder sig utav för att säkerställa att deras 
anställdas beteende och beslut är konsekvent med organisationens strategier och mål. 
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Vidare kommer studien använda sig utav det konceptuella ramverk, se figur 1, utvecklat av 

Malmi & Brown (2008) för att bemöta utmaningen gällande vad som ska inkluderas i 

styrpaketet. Detta ramverk består utav fem olika element av styrning, vilka är (1) Planering, 

(2) Cybernetik, (3) Belöning och Kompensation, (4) Administrativ och (5) Kulturell styrning. 

Inom varje element kan det existera flera olika styrsystem. Det är även viktigt att notera att ett 

styrsystem kan representera flera element beroende på hur det används. Budget är ett sådant 

exempel, då det är ett cybernetiskt system samtidigt som budget kan användas som ett 

planeringsverktyg för en organisation. (ibid) 

 

 

 
 

 
 
 

   
 
 
 
 

Figur 1 – De fem elementen av styrning 
 

2.4.1. Planering 

Planering är en viktig del inom en organisation och fungerar som en styrmekanism på 

förhand. Planering involverar att sätta mål för varje funktionell enhet inom organisationen 

samtidigt etablera en standard för varje mål att sträva efter och uppnå. (Malmi & Brown, 

2008) Denna fas tillhandahåller nödvändig information för att styra individer och grupper 

inom organisationen (Flamholtz et al., 1985). Genom detta kan planeringsarbetet styra 

ansträngning och beteende hos organisationens medlemmar (Malmi & Brown, 2008). 

Planering går att bryta ned i två breda underkategorier, vilka är kortsiktig och långsiktig 

planering. Kortsiktig planering involverar de mål och åtgärder som berör den närmsta tiden, 

vanligtvis på årsbasis, och har oftast en taktisk karaktär. Den långsiktiga planeringen berör 

vilken riktning och mål som organisationen etablerar på lång sikt, vilket oftast har en 

strategisk karaktär. (ibid) 
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2.4.2. Cybernetik 

Cybernetik är läran om information, kommunikation och styrning (Morgan, 2006:82). 

Konceptet cybernetik definieras av Green & Welsh (1988) som en process där prestation mäts 

emot en standard. Om prestation avviker från standard intas åtgärder med mål för att 

eliminera oönskade varianser. Processen drivs således av negativ återkoppling som sker i en 

upprepad loop. (ibid) För att processen ska fungera på ett korrekt sätt måste fyra principer 

uppfyllas, (1) system måste ha förmågan att känna, övervaka och skanna viktiga aspekter av 

sin omgivning. (2) System måste relatera informationen till den bestämda standarden och (3) 

upptäcka betydande avvikelser. (4) Slutligen måste systemet initiera korrigerande åtgärder när 

avvikelser upptäcks. (Morgan, 2006:82-83) 

 
Det kan finnas flera olika cybernetiska system inom en organisation och dess användning kan 

skilja sig. Ett cybernetiskt system kan både vara informationssystem och styrsystem beroende 

på hur de används. Ifall managers själva upptäcker varianser och ändrar det beteende eller 

aktiviteten som skapat variansen fungerar det som ett informationssystem. Däremot om 

beteendet sammankopplas med mål och det fastställs ett ansvar för varianserna fungerar 

systemet som ett styrsystem. (Malmi & Brown, 2008) Ett vanligt förekommande styrsystem 

av cybernetisk karaktär är budget som fokuserar främst på finansiella nyckeltal, dock har 

styrsystem som inkorporerar både finansiella och icke-finansiella nyckeltal blivit allt 

viktigare. (Kaplan & Norton, 1992) 
 

2.4.3. Belöning och kompensation 

Belöningssystem och kompensation syftar till att huvudsakligen motivera och öka 

prestationen hos de anställda genom att skapa målkongruens mellan deras mål och aktiviteter 

i organisationen (Bonner & Sprinkle, 2002). Belöning och kompensation syftar främst på 

monetär form där den personliga inkomsten är den mest förekommande (Anthony et al., 

2014:422). Alla organisationer, inklusive de inom offentlig sektor, konkurrerar om personal 

på arbetsmarknaden. Belöningssystem och kompensation blir av vikt då det har en 

attraktionsfaktor vilket även gäller för att behålla kompetent personal. (ibid) Den generella 

tesen bakom belöning, speciellt i monetär form, är att det leder till en ökad prestation i 

jämförelse med en utebliven belöning (ibid). Samtidigt existerar inte enbart monetära 

belöningar inom organisationer utan det existerar som Flamholtz (1983) beskriver både inre 

och yttre belöningar, där yttre belöningar är vad individen får av att genomföra en uppgift, 

vanligtvis i monetär form. Inre belöningar handlar däremot om den inre tillfredsställelsen att 
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genomföra en uppgift, exempelvis att individen känner ett självförverkligande (ibid). Därav 

kan individen se annorlunda på vad belöning är för något eftersom det existerar flera olika 

former av belöning (Svensson & Wilhelmson, 1988). 
 

2.4.4. Administrativ styrning 

Administrativa styrsystem ämnar styra organisationens medlemmar genom att organisera 

individer och grupper, övervaka beteende, samt utforma standardprocesser och policys kring 

önskat beteende och hur arbetsuppgifter ska genomföras (Malmi & Brown, 2008). Detta kan 

te sig på olika sätt, där det byråkratiska tillvägagångssättet inom administrativ styrning är att 

införa policys och standardprocesser som på förhand beskriver hur olika aktiviteter ska 

utföras, samt vilken praxis som ska följas (Macintosh & Daft, 1987). Detta införs i syfte att 

bistå det dagliga arbetet med riktlinjer om hur arbetet ska genomföras och vad som förväntas 

av organisationens medlem (Malmi & Brown, 2008). Ett ytterligare tillvägagångssätt är att 

styra medlemmars beteende genom en tydlig organisationsstruktur, på sådant sätt fungerar 

strukturen i sig som ett styrsystem. Organisationens struktur kan uppmuntra olika former av 

kontakter och relationer mellan organisationens medlemmar. (ibid) 
  

2.4.5. Kulturell styrning 

Det finns flera olika definitioner av kultur samt vad som ska inkorporeras i begreppet, vilket 

innebär att det kan vara svårt att definiera. Leung et al. (2005) belyser denna problematik 

genom att diskutera att det finns olika nivåer av kultur, såsom nationell kultur, organisatorisk 

kultur och den kultur som råder inom en grupp av individer. Dessutom kan det finnas olika 

skikt av kultur inom en organisation, allt ifrån beteende till djupt rotade värderingar (ibid). 

Denna studie kommer använda sig utav Flamholtz et al. (1985) definition, som definierar 

organisationskultur som en uppsättning av värden, övertygelser och sociala normer som delas 

av medlemmarna i en organisation, vilket i sin tur influerar deras tanke och handling. 

Organisationskulturen kan även påverka hur ett styrsystem utformas och används och har då 

en aktiv roll i exempelvis hur budgetprocessen går till eller hur ett belöningssystem är 

utformat. För att en medlem inom organisationen ska erhålla legitimitet är det av vikt att 

förhålla sig till organisationskulturen på ett fördelaktigt sätt. (Abernethy & Chua, 1996; 

Macintosh & Daft, 1987) Kulturen anses då fungera som en kontext och ett eget ramverk för 

en organisation vilket innebär att styrningen måste anpassas inom kulturens ramar. Således 
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kan det vara svårt för managers att påverka och styra kultur inom en organisation. (Dent, 

1990) 

 

Även om kultur är svårstyrt kan det fungera som ett styrsystem om managers har rätt 

tillvägagångssätt vid reglering av beteende hos de anställda (Malmi & Brown, 2008). 

Alvesson (1989) menar att kultur går att styra om det sker på ett symboliskt sätt. Managers 

kan influera hur medlemmar tänker och handlar genom att belysa vissa värden, symboler och 

normer som de anser är av vikt (ibid). Dessa symboler kan te sig i form av synliga uttryck 

som exempelvis byggnader, klädsel och logotyper (Schein, 1997:26). Styrningen sker således 

indirekt och kan vara ett kraftfullt styrsystem för managers inom organisationen. Van Maanen 

och Barkley (1984) belyser att inom organisationer kan det även uppstå individuella grupper 

som identifierar sig som en distinkt grupp inom organisationen. Dessa grupper har en egen 

subkultur med egna värden, övertygelser och sociala normer (ibid). 
 

2.5. Sammanfattning av litteraturgenomgång 

Uppdelningen mellan offentliga och privata organisationer bidrar till en förståelse kring 

drivkraften och syftet med organisationen. Offentliga organisationer verkar i regel för 

allmännyttan och erbjuder således tjänster därefter. Inom privata organisationer finns det en 

annan tradition av vinstmaximering, kostnadsreducering och resurseffektivisering. När privata 

aktörer äntrat en traditionellt sett offentligt präglad marknad, såsom sjukvård, ställer det nya 

krav på de offentliga organisationerna inom den gemensamma marknaden. Offentliga 

organisationer har bemött det ökade konkurrensklimatet genom att applicera idéer och 

modeller som vanligtvis förekommer inom privata organisationer. Detta fenomen går under 

samlingsbegreppet New Public Management. 

 

Samtidigt som offentliga organisationer applicerar ett privat tillvägagångsätt måste de förhålla 

sig till sin offentliga ägandeform. Ägandeform går att studera genom Contingency Theory 

som en kontextuell faktor vilket organisationen måste förhålla sig till. Contingency Theory 

argumenterar att organisationen måste utforma sin verksamhet och sin styrning utifrån den 

kontext den verkar inom. För att se hur organisationen utformar sin styrning utifrån den 

kontextuella faktorn ägandeform och de konsekvenser som tillkommer av den, bör ett brett 

perspektiv på styrning appliceras. Malmi & Browns (2008) koncept om styrsystem som paket 
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täcker fem olika element av styrning. Dessa är planering, cybernetik, belöning och 

kompensation, administrativ och kulturell styrning. 
 

2.5.1. Analysmodell 

Studiens syfte går att bryta ned i tre olika beståndsdelar. Den första beståndsdelen behandlar 

den kontextuella faktorn offentlig ägandeform och (1) de konsekvenser som tillkommer av 

den. Studien ämnar således erhålla en djupare förståelse kring vad offentligt ägandeskap 

innebär. Utöver de konsekvenser som nämns i teoriavsnittet kommer ett explorativt 

tillvägagångssätt appliceras för att således se om det förekommer fler konsekvenser. Dessa 

kommer i sådana fall presenteras i empiriavsnittet. Den andra beståndsdelen behandlar hur 

konsekvenserna av offentlig ägandeform (2) påverkar utformningen av organisationens (3) 

styrpaket. Styrpaketet är de styrsystem som organisationen implementerat, vilka går att 

kategorisera utifrån de fem olika elementen av styrning. Den tredje beståndsdelen behandlar 

vilka (4) effekter det kan ha på organisationens (5) styrprocess. 

 

 
Figur 2 – Grafisk sammanställning av analysmodell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 17 

3. Metod 
Följande avsnitt ämnar förse läsaren med information gällande det tillvägagångssätt som har 
applicerats. Avsnittet tar upp de val som genomförts gällande litteratur, studieobjekt, respondenter, 
datainsamling, samt hur data har presenterats och analyserats. Slutligen presenteras ett kritiskt 
tänkande som gäller för hela studien.  

3.1. Forskningsansats och utformning av studie 

Ett intresse väcktes efter en djupdykning inom Contingency Theory då det uppfattades som 

att den kontextuella faktorn ägandeform erhållit relativt lite uppmärksamhet inom den teorin. 

Vidare utvecklades tanken kring ägandeformens roll inom en organisation och hur den 

påverkar styrningen. En för snäv syn på styrsystem kan ge en begränsad förståelse (Malmi & 

Brown, 2008), för att bemöta det applicerades istället konceptet styrpaket på studien. Även 

om konceptet styrpaket existerat inom forskning i över 30 år (Otley, 1980), finns det 

begränsat med teoretiska och empiriska anslag kring detta (Malmi & Brown, 2008). Då 

studien ämnar studera hur konsekvenser av offentlig ägandeform påverkar utformningen av 

organisationens styrsystem, således vad det kan ha för effekter på styrprocessen, valdes ett 

brett perspektiv. Perspektivet baseras på det konceptuella ramverk utvecklat av Malmi & 

Brown (2008) bestående utav fem olika element av styrning. Inom varje element kan det 

förekomma fler än ett styrsystem, eller inget alls. Då denna studie är av explorativ karaktär 

förbestämdes inga styrsystem innan insamlingen av data. Valet av en explorativ studie 

motiveras genom att vetskapen om den faktiska kontexten var begränsad (Sekaran & Bougie, 

2010:103). Då studien följer ett explorativt förhållningssätt med en fallstudie kan studien 

således karaktäriseras som induktiv (Saunders et al., 2012:48). 

 

För att tillskansa sig en djupare kunskap gällande den faktiska kontexten föll valet på en 

kvalitativ fallstudie. Semistrukturerade intervjuer och personliga möten möjliggör en bredare 

diskussion kring forskningsfrågan (Saunders et al., 2012:388). Det innebär att förbestämda 

uppfattningar som begränsar studien kunde undvikas för att erhålla ett mer trovärdigt 

slutresultat (ibid). En kvalitativ studie medför även möjligheten att tolka och förstå 

deltagarnas respektive uppfattning.  
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3.2. Val av litteratur 

För att styrka studiens tillförlitlighet samt ge en teoretiskt tyngd baseras studiens teoretiska 

inramning på relevanta och trovärdiga källor (Saunders et al., 2012:105). Flertalet av studiens 

källor är hämtade ur väletablerade tidskrifter, exempelvis Accounting, Organizations and 

Society, Management Accounting Research, samt Journal of Management Studies. Utöver 

vetenskapliga artiklar användes ytterligare relevant litteratur för studien, såsom rapporter och 

böcker som behandlar studiens ämne. En bred variation av referenser bidrar till en 

djupdykning i ämnet och en utökad kunskap, vilket i sin tur leder till att ett kritiskt 

förhållningssätt till litteraturen utvecklas. En utförlig litteraturgenomgång var nödvändig då 

studien var av explorativ karaktär. (Sekaran & Bougie, 2010:103) Vidare måste en 

medvetenhet existera kring hur andra forskares definitioner och resultat förhåller sig till 

varandra. Inom organisationsteori tenderar samma studieobjekt och fenomen erhålla olika 

definitioner, det är då väsentligt att applicera ett kritiskt och analytiskt tillvägagångssätt vid 

inläsning av litteratur. Studiens litteratur är kombinerad av komparativa studier, som 

exempelvis Chenhall, (2003) samt mer detaljerade fallstudier, som exempelvis Abernethy & 

Chua, (1996), för att på sådant sätt erhålla en djupare förståelse kring hur forskning och 

resultat förhåller sig till varandra. 

   

3.3. Val av studieobjekt 

Utifrån studiens syfte var det nödvändigt att hitta en offentlig organisation som arbetar med 

att erbjuda offentliga tjänster för medborgare, valet föll således på att studera ett offentligt 

sjukhus. Genom att studera en offentlig organisation inom ett verksamhetsområde som både 

privata och offentliga aktörer agerar inom ämnar studien erhålla en djupare förståelse kring 

offentlig ägandeform och förändringen som skett gällande hur offentlig verksamhet bedrivs. 

En ytterligare variabel som var av vikt vid valet av studieobjekt var storlek. För att försäkra 

sig om att Malmi & Browns (2008) koncept om styrpaket och dess fem element av styrning 

går att applicera på studieobjektet efterfrågades en stor1 organisation. En större organisation 

innebär i regel ett större patientflöde vilket ställer krav på organisationens styrning. Studien 

anser att valet av studieobjekt uppfyller dessa kriterier. 

 

 

                                                
1 En stor organisation har mer än 249 anställda (European Commission, 2014) 
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Studien har även valt att anonymisera sjukhuset och de berörda deltagarna i studien, vilket 

kommunicerades till samtliga respondenter vid intervjutillfället. Saunders et al. (2012:223) 

motiverar anonymisering av flera olika anledningar. Det kan vara en avgörande faktor till att 

erhålla access till företaget, vilket även uppfattades av denna studie. Studien ämnade även 

erhålla öppna och ärliga svar av deltagarna genom anonymiseringen. Deltagarna kommer 

hädanefter enbart att benämnas utifrån deras yrkesbefattning. Slutligen motiverades 

anonymiseringen genom att det inte bidrar till någon väsentlig information att benämna 

sjukhuset och dess deltagare mer än en intressevariabel för läsaren. En avvägning har då skett 

mellan den intressevariabel och att erhålla relevant och ärlig data, där valet föll på den senare. 
 

3.3.1. Val av respondenter 

Det är av vikt att deltagarna i studien innehar relevant kunskap i förhållande till studiens 

forskningsfråga och syfte för att dessa ska besvaras på ett fördelaktigt sätt. (Bryman & Bell, 

2007:210). Respondenter bör väljas strategiskt utifrån olika funktionella och hierarkiska 

positioner inom organisationen för att således möjliggöra teoretiska reflektioner baserat 

utifrån olika perspektiv. Styrsystem och dess utformning är oftast förknippat med 

organisationens ledning (Merchant & Van de Stade, 2012:7). Därav var det väsentligt att 

intervjua respondenter som sitter i organisationens ledningsgrupp, vilka aktivt arbetar med 

och fattar beslut om organisationens styrning. De respondenter som valdes i det hänseendet 

var en verksamhetschef för ett av sjukhusets verksamhetsområden samt sjukhusets 

ekonomichef. För att tillskansa sig ytterligare information om styrning och den administrativa 

verksamheten på sjukhuset valdes en administrationschef för ett av verksamhetsområdena 

som tidigare arbetat som controller på sjukhuset. Vidare valdes ytterligare två controllers 

vilka är väl insatta i organisationens ekonomistyrning. 

 

Då studien applicerar ett bredare perspektiv på styrning var det även av vikt att välja 

respondenter inom den operativa verksamheten i hopp om att erhålla information om hur väl 

förankrad styrningen är inom organisationen som helhet. Genom att intervjua respondenter på 

olika positioner inom organisationen reduceras risken att enbart erhålla ett perspektiv, vilket 

inte behöver spegla den faktiska verksamheten. Dessa respondenter valdes via ett 

snöbollsurval. När det är problematiskt att identifiera önskade respondenter är snöbollsurval 

en effektiv metod, där urvalet baseras på rekommendationer från tidigare respondenter 
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(Saunders et al., 2012:289). Rekommendationerna ledde således fram till en överläkare och en 

sjuksköterska. Se tabell 1 för fullständig information om de valda respondenterna.  
 

  Titel   Datum Tidslängd Transkriberade ord 

Verksamhetschef 

Administrationschef 

2016-05-03 57 minuter 7833 

Ekonomichef 2015-05-06 47 minuter 6488 

Controller 1 2016-05-03 31 minuter 2985 

Controller 2 2016-05-06 27 minuter 3960 

Överläkare 2016-05-03 47 minuter 6027 

Sjuksköterska 2016-05-03 32 minuter 4083 

Tabell 1 – Översikt av studiens samtliga respondenter  

 

3.4. Insamling av data 

Efter beslut om vilka respondenter som var relevanta och aktuella för studien måste insamling 

av primärdata ske på ett fördelaktigt sätt, insamlingen bör således baseras på studiens karaktär 

(Saunders et al., 2012:378). Studiens explorativa karaktär motiverar användandet av 

semistrukturerade intervjuer (ibid). Intervjuformen tillåter mer utrymme för respondenten att 

resonera kring frågan och utveckla djupare svar kring ämnet då inte ett fastställt frågeformulär 

följs ordagrant. (Sekaran & Bougie, 2010:186). Det kan leda till diskussioner och svar som 

inte initialt förväntades vilket kan ha en stor inverkan på det slutgiltiga resultatet (Saunders et 

al., 2012:377). Semistrukturerade intervjuer ställer även krav på den som intervjuar i form av 

att vara aktiv och uppmärksam på vilken riktning intervjun tar. Det är då av vikt att vara 

flexibel och omformulera frågor och följdfrågor vilket ger studien möjlighet att erhålla 

betydande svar i jämförelse med en strukturerad intervjuform (ibid). Studien presenterades i 

stora drag inför respektive intervju i syfte att ge information om vad respondenten ställde upp 

på samt öka studiens reliabilitet. Däremot gjordes ett aktivt val om att inte presentera några 

frågor i förväg med anledning att inte styra respondenten. 

 

 



 21 

Vid intervjutillfället är det viktigt att skapa en god kontakt med respondenten för att ge goda 

förutsättningar till en bra intervju (Saunders et al., 2012:389). Därav inleddes varje 

intervjutillfälle med enklare och informella bakgrundsfrågor. Frågorna hade ingen direkt 

koppling till analysmodellen utan berörde mer respondentens syn på sin yrkesroll, 

ansvarsområden och anställningstid inom organisationen. Därefter formulerades frågor utifrån 

de områden som studien ämnade studera för att på ett sådant sätt operationalisera teorin och 

styrka validiteten. Således delades frågor in under Malmi & Browns (2008) fem element av 

styrning, dock presenterades inte elementen till respondenten med anledning att undvika 

onödig förvirring. Slutligen ställdes även frågor för att tillskansa sig information gällande 

respondentens syn på den offentliga ägandeformen. Studiens intervjufrågor presenteras i 

bilaga 1-4, dock ska inte intervjuunderlaget ses som fullständigt då varje intervju 

kompletterades med flexibla följdfrågor baserade på vilken riktning intervjun tog. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes i form av personliga möten på respektive respondents 

kontor, således kunde eventuella störningar elimineras. Det finns flera fördelar med att 

genomföra intervjuer i form av personliga möten. Bryman & Bell (2007:214-216) menar att 

personliga möten möjliggör en tolkning av respondentens kroppsspråk kopplat till frågorna, 

vilket kan förbättra den pågående intervjun. Exempelvis kan frågor omformuleras om det 

uppfattas som att respondenten inte förstår. (ibid) Vid ett av intervjutillfällena intervjuades två 

respondenter samtidigt, verksamhetschefen och administrationschefen, se tabell 1. Detta kan 

leda till vinklade svar då respondenterna kan påverka varandra vilket studien har tagit i 

beaktning. Samtidigt ansågs deras olika kompetensområden komplettera varandra vilket 

bidrog till en intervju med djupa reflektioner som täckte ett brett ämne. 

 

Intervjuerna spelades in i samtycke med respondenten för att sedan transkriberas noggrant. 

Transkriberade ljudinspelningar eliminerar risken av att väsentlig information försvinner 

vilket kan vara fallet om endast anteckningar förs (Saunders et al., 2012:394). 

Transkriberingarna kontrollerades av båda uppsatsförfattarna för att således försäkra sig om 

att inget missuppfattades. 
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3.5. Presentation och analys av data 

Insamlad data presenteras i empiriavsnittet med en liknande struktur som i teoriavsnittet, för 

att på ett sådant sätt förtydliga för läsaren. I studiens analysavsnitt analyseras sedan insamlad 

data, som är uppdelad i två delar. Den första delen berör de konsekvenser som tillkommer av 

offentlig ägandeform. I analysens andra del analyseras hur konsekvenser av offentlig 

ägandeform påverkar utformningen av organisationens styrpaket. Slutligen förs en diskussion 

i studiens diskussionsavsnitt om vilka effekter det kan ha på organisationens styrprocess. 

Således kan studien dra en slutsats hur offentlig ägandeform påverkar organisationens 

styrning. 

  

3.6. Kritiskt tänkande 

Under hela studiens gång har ett kritiskt förhållningssätt applicerats för att styrka studiens 

tillförlitlighet. Det var ett aktivt val att fokusera på ägandeform som en kontextuell faktor då 

studien anser att ägandeformen sätter ramar gällande hur organisationen utformas och bedrivs. 

Samtidigt finns det en medvetenhet om att andra kontextuella faktorer kan påverka en 

organisations styrning vilka kan både samverka och stå i konflikt med varandra. Den 

eventuella samverkan alternativt konflikt kommer således att diskuteras i studiens 

analysavsnitt. Genom att välja sjukhus som studieobjekt tillkommer det faktorer som är 

specifika för sjukhusverksamhet, vilka även kan påverka organisationens styrning. Studien 

har tagit detta i beaktning och kommenterat det i sådana fall i studiens analysavsnitt. Vidare 

har enbart ett offentligt sjukhus studerats vilket motiveras genom att det möjliggör en djupare 

insyn i organisationens verksamhet och styrning. Det medför dock att det måste ske en viss 

generalisering av studiens resultat för att besvara studiens forskningsfråga. 

 

Eftersom studien valde vissa respondenter genom ett snöbollsurval medförde det respondenter 

från olika verksamhetsområden inom sjukhuset. Det innebär att det kan se olika ut beroende 

på verksamhetsområde, samtidigt valdes empiri ut som kunde representera sjukhuset i stort. 

Slutligen är det av vikt att notera att det kan existera fler implementerade styrsystem än de 

som presenteras i studien. Samtidigt genom att applicera ett bredare perspektiv på styrning 

med hjälp av Malmi & Browns (2008) konceptuella ramverk upplever studien ha tillräcklig 

med täckning för att besvara frågan hur organisationens styrning är utformat.   
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4. Fallstudie: Styrning inom offentlig verksamhet 
Följande avsnitt ämnar förse läsaren med en presentation av den genomförda empiriska 
undersökningen. Studiens resultat berör först den förändring och utveckling som skett inom 
organisationen samt innebörden av att vara en offentlig organisation. Efterföljande struktur är 
uppdelad, likt litteraturgenomgången, efter de fem elementen av styrning. 

4.1. Förändring och utveckling 

Den offentliga sjukvården har genomgått en tydlig förändring de senaste decennierna. 

Förändringarna har inneburit ett mer effektivt arbetssätt för att minska utgifter. På det berörda 

sjukhuset berättar överläkaren, som själv varit med under utvecklingen, att sjukvården har 

gått ifrån att arbeta med en stor brist på effektivitet till mer kostnadseffektivisering. 

Förändringen av sjukvården har på senare tid resulterat i en utökad administrationsverksamhet 

med syfte att effektivisera verksamheten. Både överläkaren och sjuksköterskan instämmer att 

förändringen har bidragit till en klar förbättring då sjukhuset idag producerar mer vård med 

samma resurser jämfört med förut. Samtidigt menar respondenterna att effektivitetsarbetet 

och kostnadsmedvetenheten kan gå överstyr. Vidare berättar ekonomichefen att utvecklingen 

av ett mer företagslikt tänk inom sjukvård har baserats på debatten kring NPM i hur en 

offentlig finansierad verksamhet bör bedrivas. Ett ökat fokus på effektivisering har resulterat i 

flertalet olika mätningar av nyckeltal för produktion som controllers ansvarar för. Utöver 

sjukvårdens behov av att kostnadseffektivisera har marknaden för sjukvård förändrats då allt 

fler privata aktörer äntrat marknaden. 

 

4.2. Innebörden av att arbeta inom en offentlig organisation 

Respondenterna upplever att det innebär både fördelar och nackdelar att arbeta inom en 

offentlig organisation. Flera av respondenterna anser att det är en trygg anställningsform att 

arbeta inom det offentliga då det existerar ett långsiktigt tankesätt. Vidare berättar 

sjuksköterskan att det var ett aktivt val att arbeta inom den offentliga vården. Respondenten 

anser att inom det privata förekommer det en högre grad av kostnadsreducering och menar då 

att arbeta inom en offentlig organisation innebär en större frihet att agera utifrån sin expertis. 

 

Samtidigt som det existerar fördelar med att arbeta inom offentlig verksamhet tillkommer det 

även en viss problematik som sjukhuset och dess anställda måste förhålla sig till. 

Ekonomichefen berättar att genom att vara ett offentligt sjukhus existerar det flera olika 

tankesätt som måste gå ihop för att verksamheten ska bedrivas på ett fördelaktigt sätt, vilket 

kan vara en stor utmaning att anpassa sig till. En sådan utmaning är att bedriva ett offentligt 
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skattefinansierat sjukhus likt ett företag i en miljö där patienten ska vara i centrum. Parallellt 

med det poängterar ekonomichefen att sjukhuset måste upprätthålla en godkänd vårdetik som 

berör hur sjukhusets personal bemöter sina patienter. Det är då av vikt att använda sig utav ett 

ekonomiskt tänk vid utvecklingsarbete på organisationsnivå och inte vid patientbemötandet. 

Ekonomichefen fortsätter med att beskriva att vissa processer och beslutsfattande kan ta lång 

tid för en offentlig organisation, speciellt inom ett sjukhus, då flera olika tankesätt ska 

samverka med varandra. Enligt ekonomichefen går dessa processer och beslutsfattande i regel 

fortare inom det privata näringslivet då färre individer är delaktiga. Det tidskrävande 

beslutsfattandet har även upplevts av controller 1 och controller 2. Controller 1 menar att det 

finns specifika lagar och regler för offentliga organisationer som måste tas i beaktning, vilket 

innebär att det är svårt att genomföra stora förändringar på ett effektivt sätt. 

 

Vidare menar ekonomichefen att organisationen måste förhålla sig till den aktuella politiken. 

Politiken styr hur verksamheten ska bedrivas utifrån ett medborgarperspektiv och granskar 

sedan att organisationen följer de direktiv som givits. Verksamhetschefen berättar att 

processen går till genom att en politisk vilja översätts av tjänstemän centralt på landstingsnivå 

till beslut för att sedan kommuniceras nedåt till sjukhusnivå. Därefter sker en intern 

kommunikation om vilka operativa åtgärder som ska vidtas för vara i linje med det politiska 

beslutet. Sjuksköterskan upplever dock att en del politiska beslut saknar verklighetsförankring 

där beslutsfattarna inte har någon förståelse kring vad som faktiskt sker inom organisationen. 

Både överläkaren och controller 1 anser att politiker är känsliga för opinionen och agerar 

därefter, vilket i sin tur påverkar hur organisationen bedrivs. 
 

4.2.1. Omställningsavtalet 

Ett omfattande politiskt beslut på landstingsnivå som kommer innebära stora konsekvenser 

för sjukhuset enligt ekonomichefen är det omställningsavtal som genomförs mellan 2016 till 

och med 2019. Syftet med omställningsavtalet är att underlätta genomförandet av 

Framtidsplanen vilket är ett arbete som handlar om att utveckla framtidens hälso- och 

sjukvård. Det nya avtalet kommer innebära omfattande strukturella förändringar och 

investeringar för landstingets olika sjukhus. Ekonomichefen berättar att det är tre parter som 

är involverade i avtalet, (1) ägare, (2) beställare och (3) vårdgivare. Landstingsstyrelsen 

agerar som ägare i avtalet med beställaren Hälso- och sjukvårdsnämnden och de berörda 

sjukhusen i landstinget verkar som vårdgivare. 
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Ekonomichefen berättar vidare att mer konkret innebär omställningsavtalet ett systemskifte då 

landstinget använder en klassisk budgetstyrningsmodell i form av en ekonomisk ram som ska 

täcka kostnaderna. Det nya ersättningssystemet innebär att sjukhuset kommer få en bestämd 

summa pengar av landstinget varje år som ska räcka till att producera förbestämda uppsatta 

volymer där ersättningen baseras på vad de kostar. Därav kommer inte ersättningen baseras på 

vårdvolym vilket innebär att ersättning kommer utebli om sjukhuset producerar mer vård än 

de uppsatta volymerna. Samtidigt berättar administrationschefen att det var tidigare möjligt 

för verksamhetsområden inom sjukhuset att producera på marginalen och klara av de 

beställda volymerna då intäkterna översteg marginalkostnaden. Konsekvent med det nya 

avtalet innebär det enligt administrationschefen att verksamheter måste fokusera på att 

bromsa sin produktion. Samtidigt förklarar ekonomichefen att sjukhuset inte kommer bli 

återbetalningsskyldig om sjukhuset producerar mindre än de volymer som är uppsatta på 

förhand, så länge sjukhuset uppfyller de ställda kraven gällande tillgänglighet, medicinsk 

säkerhet samt kvalité och arbetsmiljö. 

 

Vidare genomförs omfattande investeringar i form av ett helt nytt sjukhus inom landstinget. 

Detta innebär att det krävs en expansion på de andra sjukhusen och en utökad utveckling av 

vårdenheter inom landstinget. Ekonomichefen hävdar dock att det som är paradoxalt och en 

stor utmaning är att under 2016 går sjukhuset igenom en expansionsfas där sjukhuset byggs 

ut, för att under året efter, 2017, gå in i en kontraktionsfas. Det kommer innebära att sjukhuset 

måste dra ned avsevärt på de kostnader som tillkommer av expansionen. 
 

4.3. Organisationens styrpaket 

4.3.1. Planering 

Verksamhetschefen berättar att sjukhuset använder sig utav en omfattande verksamhetsplan 

för hela verksamheten med tydliga definierade mål som hänger ihop med de övergripande mål 

som sjukhuset har på lång sikt. Verksamhetsplanen bryts sedan ned till varje 

verksamhetsområde inom sjukhuset för att sedan brytas ned ytterligare till enhetsnivå. När 

verksamhetsplanen bryts ned går det till på ett sådant sätt att sjukhusets ledningsgrupp 

diskuterar och beslutar hur den operativa verksamheten ska bedrivas vilket sedan 

kommuniceras nedåt i organisationen. Administrationschefen tillägger att kommunikationen 

sker bland annat på arbetsplatsträffar och studiedagar, och anser av den anledningen att 

personalen är involverad på ett konkret sätt. Slutligen bryts verksamhetsplanen ned till en 
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personlig nivå i form av mina utmaningar som går ut på att varje anställd skriver ned tre 

utmaningar för sig själv som relaterar till sjukhusets övergripande mål. Verksamhetschefen 

menar att målet med mina utmaningar är att det ska bidra till en personlig reflektion i hur 

varje anställd kan bidra till att utveckla verksamheten. 

 

4.3.2. Cybernetik 

Enligt ekonomichefen utgör budgeten en stor del av planeringsarbetet inom ett offentligt 

sjukhus. Det är en omfattande process som sträcker sig över hela året där många av 

organisationens anställda är involverade. Från förhandling med beställarna i landstinget till 

vidare förhandling med sjukhusets ledning bryts sedan budgeten ned till en mer detaljerad 

nivå till varje respektive verksamhetsområde. Ekonomichefen berättar att arbetet med 

budgeten påbörjas under de första sommarmånaderna för att lägga en övergripande budget 

inför nästkommande år. Sedan under höstmånaderna, oktober till december, förs en intern 

dialog mellan ledning och verksamhetsområdena för att bryta ned budgeten ytterligare till 

samtliga kostnadsställen. Vidare översätts budgeten till diverse uttalade åtgärder som 

förklarar hur verksamheten ska arbeta operativt för att hålla budget, vilket baseras på tidigare 

års resultat. När budgetens räkenskapsår börjar genomförs uppföljningsmöten varje månad 

där nyckeltal granskas i syfte att säkerställa att verksamheten är inom budget. 

 

Ekonomichefen berättar vidare att över tid har sjukhuset hållit sin budget väl, dock 

förkommer det resultatavvikelser, vilket bidrar till att det är svårt att styra utifrån budgeten. 

Varianserna kan härstamma från olika nivåer av patientinflöde och hur sjuka patienterna är 

och därav kommer det alltid existera varianser i verksamheten. Vid de tillfällen sjukhuset får 

problem att klara av sin budget finns det interna strukturer för dialog omkring avvikelserna 

enligt ekonomichefen. Om en ekonomisk avvikelse sker för att sjukhuset inte haft kontroll 

över kostnader tillämpas uppföljning och rapportering för att sedan implementera 

åtgärdsprogram för att möta avvikelserna och således reducera kostnaderna. Enligt 

ekonomichefen kan det även förekomma större störningar i form av exempelvis 

kostnadschocker. Vid sådana fall berättar ekonomichefen att det finns en beredskap inom 

landstinget som har förmåga att absorbera och ta hand om sådana frågor. Ekonomichefen 

anser att en styrka med budget är att det tvingar fram en analys, dels hur verksamheten 

presterar, dels vilka åtgärder som måste implementeras för att utveckla verksamheten och nå 
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uppsatta mål. Således är budgetprocessen viktigare än budgeten som sådan poängterar 

ekonomichefen. 

 

Flera respondenter upplever dock att ansvarsutkrävandet gällande budgetavvikelser inte är 

alltför strikt. Controller 1 menar att i jämförelse med det privata näringslivet blir det inte stora 

konsekvenser om verksamheten inte håller budget. Sjuksköterskan upplever att det är mer 

acceptabelt att gå över budget inom en offentlig organisation, vilket sjuksköterskan anser är 

en stor skillnad mellan en offentlig och privat verksamhet. 

 

Det finns ett antal omfattande informationssystem inom sjukhuset som är implementerade för 

att sjukhuset ska klara av sin produktion enligt ekonomichefen. Systemen ämnar 

tillhandahålla organisationen med relevant information gällande verksamhetens prestation. 

Således används informationen till uppföljning där åtgärder vidtas för att korrigera eventuella 

avvikelser. Det finns inte ett enskilt integrerat system utan det existerar flera olika 

informationssystem som är kopplade till olika användningsområden. Enligt ekonomichefen 

har systemen varierande kvalité gällande att lämna ifrån sig data som går att styra utifrån. På 

senare tid har sjukhuset implementerat ett BI-system 1  som kombinerar ekonomi- och 

produktionsdata. Syftet med systemet är enligt ekonomichefen att stödja verksamhetscheferna 

i det dagliga arbetet genom att ge en tydlig bild över verksamheten. För att förmedla det 

ekonomiska budskapet till den operativa verksamheten arbetar controllers med att analysera 

nyckeltal. Controller 1 berättar att de olika nyckeltalen presenteras månadsvis för den 

operativa verksamheten. Syftet är att ge en helhetsbild om hur det enskilda 

verksamhetsområdet presterar, där åtgärder vidtas om prestationen avviker från de uppsatta 

målen. 

 

Även om de implementerade informationssystemen täcker stora delar av verksamheten finns 

det samtidigt en viss kritik emot dem. Verksamhetschefen upplever att IT-verksamheten inte 

fungerar särskilt bra och att det kan ta flera år innan en förändring sker i systemen vilket 

upplevs som frustrerande. Administrationschefen menar att utvecklingen går emot en mer IT-

relaterad vård och anser att i den bemärkelsen ligger sjukhuset efter. För att få igenom en 

större förändring inom det området ska beslut gå igenom flera olika instanser och förhålla sig 

till lagar och regler. Processen tar lång tid och administrationschefen upplever det som 

                                                
1 Förkortning av Business Intelligence System  
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byråkratiskt. Ekonomichefen förklarar att det finns en viss problematik med de existerande 

informationssystemen då det i dagsläget inte går att få ut produktionsdata i realtid, utan det 

sker med en viss förskjutning. I den bemärkelsen håller ekonomichefen med om att vissa 

system är ålderdomliga. 

 

4.3.3. Belöning och kompensation 

Samtliga respondenter berättar att det inte förekommer något monetärt bonussystem inom 

sjukhuset för väl utfört arbete utan den monetära belöningen består endast utav den anställdes 

lön. Respondenterna från den operativa verksamheten, överläkaren och sjuksköterskan, anser 

att uppmuntrande ord från kollegor fungerar som en motivationsfaktor där personlig 

tillfredsställelse upplevs som en belöning. Samtliga respondenter, både inom operativ 

respektive administrativ verksamhet, upplever att arbeta inom sjukvård är positivt för deras 

personliga utveckling eftersom slutprodukten är något som är bra för samhället. Vidare 

betonar administrations- och verksamhetschefen vikten av att den offentliga vården inte får 

upplevas som en sämre arbetsgivare i jämförelse med det privata som i regel har möjlighet att 

betala ut en högre lön. Inom landstinget existerar det en brist på sjuksköterskor vilket upplevs 

av administrationschefen som problematiskt och menar att det ska vara attraktivt att arbeta 

inom den offentliga vården. För sjuksköterskan är lönen ingen avgörande motivationsfaktor 

utan anser att fördelarna med att arbeta inom offentlig sjukvård väger tyngre än en högre lön 

inom privat sjukvård. 

 

4.3.4. Administrativ styrning 

Verksamhetschefen förklarar att arbeta inom sjukvård innebär att det tillkommer flera olika 

standardprocesser och riktlinjer gällande hur den operativa verksamheten ska bedrivas. 

Sjukhuset sammanställer olika vårdprogram som sedan kommuniceras ut via sjukhusets 

intranät. Syftet med vårdprogrammen är att alla ska göra på liknande sätt. Överläkaren 

upplever att de nyanställda följer vårdprogrammen mer noggrant då det är ett effektivt 

verktyg för att acklimatisera sig fortare inom organisationen och yrket. Den mer erfarna 

vårdpersonalen formar dock sitt dagliga arbete mer självständigt inom vårdprogrammets 

ramar. Det existerar även standardprocesser och riktlinjer gällande hur den administrativa 

verksamheten ska bedrivas. Både verksamhets- och administrationschefen upplever att så 

länge de håller sig inom ramen och strävar efter att nå uppsatta mål existerar det en viss frihet 

gällande tillvägagångssättet. Controller 1 menar att även om det existerar standardprocesser 
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finns det en stor frihet i att definiera vilka nyckeltal som är relevanta vilket är en fördel då 

respondenten anser att vissa standardprocesser är krångliga och något föråldrade. 

 

Både controller 1 och controller 2 anser att det är stor fördel att arbeta nära den operativa 

verksamheten. Controller 2 sitter fysiskt ute på sitt verksamhetsområde vilket respondenten 

finner vara fördelaktigt då det är lättare att acklimatisera sig samt uppmärksamma saker som 

annars hade förbigåtts. Administrationschefen tillägger att det är en fördel att vara utplacerad 

nära den operativa verksamheten när exempelvis ett ekonomiskt budskap ska kommuniceras 

till övrig vårdpersonal. Den anställda blir då ”verksamhetens ekonom” som även har 

lokalkännedom och förstår den operativa verksamheten, således reduceras ett vi-mot-dem 

tänk. Den administrativa personalens lokalkännedom blir viktigare då organisationen bedriver 

sjukvård menar verksamhetschefen. Det är av vikt att förstå hur ett ekonomiskt beslut 

förankras och vad det har för konsekvenser för den operativa verksamheten. 
 

4.3.5. Kulturell styrning 

Sjuksköterskan berättar att sjukhuset har ett öppet klimat där det är acceptabelt att fråga 

varandra om hjälp vilket är en underlättande faktor och menar att organisationen är platt i ett 

hierarkiskt avseende. Oavsett vilken position den anställda har bidrar alla med sin unika 

kunskap enligt sjuksköterskan. Organisationen upplevs även som platt av den administrativa 

verksamheten då verksamhetschefen poängterar att samtliga verksamhetschefer sitter i 

ledningsgruppen. Detta var ett aktivt val av nuvarande VD i syfte att skapa en platt 

organisation. Vidare berättar ekonomichefen att sjukhuset har en uttalad värdegrund som 

genomsyrar hela organisationen som består utav fyra ledord, (1) patienten först, (2) respekt 

för varandra, (3) ta ett samhällsansvar och (4) inget slöseri. Samtidigt ställer sig överläkaren 

något skeptisk till sjukhusets ledord och menar att alla sjukhus borde fokusera på patienten 

först vilket resulterar i att värdegrunder kan bli något floskulöst. Vidare upplever 

sjuksköterskan att ledorden kan kommuniceras bättre längre ned i organisationen och att 

ledningen förslagsvis borde använda värdegrunden oftare. 

 

Samtliga respondenter från den administrativa verksamheten upplever ibland att dialogen med 

den operativa verksamheten som komplicerad. Vid presentation av data kan controller 1 

uppleva svårigheter med kommunikationen till läkarna då de inte ”talar samma språk”. Yngre 

läkare och sjuksköterskor är dock bättre menar controller 1 på att förstå vikten av ekonomiska 
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nyckeltal. Verksamhets- och administrationschefen instämmer att läkargruppen är svårstyrd 

då flera beter sig som en ”egenföretagare” och har svårt att se den offentliga sjukvården som 

ett företag som faktiskt måste klara av sin ekonomi.  
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5. Analys 
Följande avsnitt ämnar förse läsaren med en analys av den empiriska undersökningen, baserad på 
studiens litteraturgenomgång. Analysen är uppdelad i två delar, den första delen berör de 
konsekvenser som tillkommer av offentlig ägandeform och den andra delen berör hur konsekvenserna 
påverkar utformningen av organisationens styrpaket.  

5.1. Konsekvenser som tillkommer av offentlig ägandeform 

Den genomförda fallstudien visar att syftet med att vara en offentlig organisation är att verka 

för allmännyttan och erbjuda sina tjänster till så många medborgare som möjligt. Ett tydligt 

exempel på detta är att sjukhusledningen har inkorporerat ta ett samhällsansvar som ett av de 

fyra ledorden i sjukhusets värdegrund vilket ska genomsyra hela organisationen och hur den 

bedrivs. Detta stämmer överens med Perry & Rainey (1988) som menar att det primära syftet 

för offentliga organisationer är att verka för hela landets medborgare. Eftersom det primära 

syftet för studiens organisation är att verka för allmännyttan existerar det inget krav på 

avkastning vilket i regel är förekommande inom privat verksamhet (Magnusson & Wittbom, 

2013). Som Merchant & Van de Stede (2012) diskuterar måste dock offentliga organisationer 

generera någon form av kassaflöde för att bedriva sin verksamhet. Sjukhusets kassaflöde 

består främst utav finansiering från landstinget i form av skattemedel. En skattefinansierad 

verksamhet innebär restriktioner och begränsningar kring hur skatteintäkterna ska fördelas 

(Boyne, 2002). Även om privata organisationer måste ta hänsyn till exempelvis aktieägare 

eller andra intressenter tar offentliga organisationer fler aktörer i beaktning då det är landets 

medborgare som är den huvudsakliga finansiären. 

 

Eftersom studiens sjukhus är en offentlig organisation innebär det att organisationen har ett 

annorlunda förhållningssätt till den aktuella politiken (Paulsson, 2009; Rainey et al., 1976), i 

jämförelse med en privat organisation. Skillnaden mellan en privat och en offentlig 

organisation är att en privat organisation anpassar sig till de ramar som politiken sätter medan 

en offentlig organisation blir direkt styrd av den aktuella politiken. (Paulsson, 2009) Det blir 

synligt då verksamhetschefen berättade att en politisk vilja översätts till direktiv på central 

landstingsnivå för att sedan kommuniceras nedåt till sjukhusnivå. Politiken styr på sådant sätt 

hur verksamheten ska bedrivas. Samtidigt upplevde sjuksköterskan att vissa politiska beslut 

saknar verklighetsförankring och speglar inte den faktiska verksamheten. Både controller 1 

och överläkaren menade att politiker är känsliga för opinionen och agerar därefter, vilket 

enligt respondenterna påverkar hur organisationen bedrivs. Ekonomichefen ansåg att det var 

en stor utmaning att anpassa verksamheten efter den aktuella politiken. Ett exempel på hur 
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politiken styr organisationen är det nya omställningsavtalet som sjukhuset måste förhålla sig 

till. 

 

Vidare fann studien konsekvenser som tillkommer av offentlig ägandeform som inte benämns 

i teoriavsnittet och därav inte initialt förväntades. Flera respondenter upplevde att det var en 

fördel att arbeta inom en offentlig organisation då det upplevs som en trygg anställningsform 

med ett långsiktigt tankesätt. Även om privata organisationer kan sträva efter långsiktighet 

förekommer det ofta ett mer framträdande krav på avkastning (Magnusson & Wittbom, 

2013), vilket kan leda till ett kortsiktigt tänk då resultat ska uppnås på kortare tid. När resultat 

kopplas till ett ansvarsutkrävande kan det leda till en osäker anställningsform. 

 

En ytterligare konsekvens av offentlig ägandeform som respondenterna upplevde var att 

beslutsfattande och förändring tar lång tid. Långsamt beslutsfattande kan dock förekomma 

inom både privata och offentliga organisationer när beslut ska gå igenom flera olika instanser 

på olika nivåer. För en stor privat organisation kan en sådan instans vara en koncernstyrelse 

medan för en offentlig organisation, som studien visar, ett landsting. Således går det att 

argumentera för att långsamt beslutsfattande är en konsekvens som främst tillkommer av den 

kontextuella faktorn storlek och inte ägandeform. Samtidigt visar studien på att beslut inom 

en offentlig organisation, oberoende av storlek, måste gå igenom en högre instans där det är 

processen som är tidskrävande. Det innebär att beslutsfattningen kan ta lång tid även om en 

liten offentlig organisation hade studerats. 
 

5.2. Hur konsekvenserna påverkar styrpaketets utformning 

5.2.1. Planering 

Studiens sjukhus planerar både på kort och lång sikt där den kortsiktiga planeringen har en 

taktisk karaktär och den långsiktiga en strategisk (Malmi & Brown, 2008). Den kortsiktiga 

planeringen utgörs av en verksamhetsplan som gäller för hela sjukhuset. Verksamhetsplanen 

består utav operativa åtgärder för att nå de uppsatta målen, som sedan bryts ned till varje 

funktionell enhet inom organisationen och på sådant sätt går det att se att den kortsiktiga 

planeringen har en taktisk karaktär (ibid). I enighet med Malmi & Brown (2008) visar studien 

att ett styrsystem kan förekomma i fler än ett element av styrning. Budgetarbetet är ett viktigt 

inslag i sjukhusets kortsiktiga planering samtidigt som budget även kategoriseras inom 

styrelementet cybernetik. Vidare baseras den långsiktiga planeringen på sjukhusets 
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värdegrund och är av en mer strategisk karaktär då ledorden inte direkt på ett operativt sätt 

berättar hur de anställda ska nå uppsatta mål. Genom att vara en offentlig organisation som är 

landstingsägt innebär det att sjukhusets inte har ensam bestämmanderätt över sitt 

planeringsarbete, utan måste ta hänsyn till den politiska vilja som finns inom landstinget. 

Verksamhetschefen berättade att verksamhetsplanen är ett operativt tillvägagångssätt att 

översätta den vilja som finns på högre instanser. Således utformas planeringen av politik då 

verksamhetsplanen ska vara i linje med landstingets direktiv. 
 

5.2.2. Cybernetik 

Studiens sjukhus har implementerat flera omfattande informationssystem i syfte att klara av 

sin produktion (Malmi & Brown, 2008). Sjukhusets informationssystem belyser förändringen 

som har skett inom svensk sjukvård genom NPM då ett högre krav ställs på offentliga 

organisationer när det handlar om att mäta och analysera diverse nyckeltal för att således 

arbeta mer effektivt (Almqvist, 2006). Samtidigt som studiens sjukhus har gått i denna 

riktning uttrycker en del respondenter en viss kritik emot de implementerade 

informationssystemen. En konsekvens av att vara en offentlig organisation är att det är svårare 

för organisationen att möta kritiken på ett effektivt sätt. Investeringar i nya 

informationssystem, och underhåll i befintliga, kostar mycket pengar och det måste 

finansieras av skattemedel. Landstinget måste därav göra en avvägning i hur skattemedel 

används på lämpligast sätt eftersom skattemedel ska verka till så mycket nytta som möjligt. 

Om landstinget prioriterar andra åtgärder för att förbättra sjukvård framför IT-relaterade 

frågor, blir investeringsfrågor i nya informationssystem en fråga som studiens organisation 

inte har full kontroll över. Därav hämmar den offentliga ägandeformen 

investeringsmöjligheterna. Det kan således vara enklare för vinstdrivande organisationer att 

avsätta kapital för nya investeringar i informationssystem om organisationen genererat 

vinstmedel över tid. 

 

Eftersom sjukhuset är en offentlig organisation som är landstingsägt måste sjukhuset förhålla 

sig till den politiska viljan inom landstinget (Paulsson, 2009). Landstinget ställer resultatkrav 

vilket leder till att sjukhuset genomför uppföljningsmöten och implementerar åtgärdsprogram 

vid eventuella avvikelser. På sådant sätt har landstinget en aktiv roll i budgetprocessens 

utformning. Vidare kan politiska beslut, som exempelvis det nya omställningsavtalet, ha en 

omfattande inverkan på hur organisationen utformar sina styrsystem. Avtalet innebär bland 



 34 

annat ett systemskifte från ett ersättningssystem baserat på producerad vård per styck till en 

förbestämd ekonomisk ram som sjukhuset måste hålla sig inom. Omställningsavtalet innebär 

således förändringar i hur sjukhusets budgetarbete går till med ett ökat fokus på att få ned 

kostnader och mindre på hur organisationen kan få in intäkter. Studien visar att det nya 

omställningsavtalet är en konsekvens av att vara en offentlig organisation vilket resulterar i att 

styrsystemet budget utformas av politiska beslut. 

5.2.3. Belöning och kompensation 

Genom att offentliga organisationer finansieras via skattemedel blir det problematiskt ur ett 

medborgarperspektiv att finansiera monetära belöningar (Jonsson, 1992). Inom det berörda 

sjukhuset existerar det inget monetärt bonussystem för väl utfört arbete utöver den anställdes 

lön. I enighet med Flamholtz (1983) existerade det dock inre belöningar. Det som motiverade 

de anställda var personlig tillfredsställelse och trivsel på arbetsplatsen. För sjuksköterskan är 

fördelarna att arbeta inom den offentliga vården större i jämförelsevis med det privata. Även 

om den privata vården kan erbjuda en högre lön väger de offentliga fördelarna tyngre då det 

är en trygg anställningsform, vilket innebär att lönen inte är någon avgörande 

motivationsfaktor för sjuksköterskan. Samtidigt upplevdes det en brist på sjuksköterskor i 

landstinget vilket kan förklaras, i likhet med Anthony et al. (2014), att lönen kan ses som en 

motivationsfaktor då privata vårdgivare i regel kan betala ut mer i lön.  Studien visar att 

offentlig ägandeform påverkar utformningen av belöningssystem i den bemärkelsen att 

monetära bonussystem för väl utfört arbete blir problematiskt att implementera. Istället 

existerar det tydligare icke-monetära belöningar i form av personlig tillfredställelse. 
 

5.2.4. Administrativ styrning 

Malmi & Brown (2008) menar att det går att styra organisationens medlemmar genom att dels 

organisera grupper och individer, dels utforma standardprocesser kring hur arbetsuppgifter 

ska genomföras. Utformning av standardprocesser är det byråkratiska tillvägagångssättet 

inom administrativ styrning (Macintosh & Daft, 1987), vilket även är synligt inom studiens 

organisation. Det berörda sjukhuset har utformat en rad olika vårdprogram som kan ses som 

en standardprocess då syftet med vårdprogrammen är att få alla medarbetare att arbeta på 

liknande sätt. Överläkaren menade dock att det är de nyanställda som följer vårdprogrammen 

mer noggrant. 
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Det existerar även standardprocesser inom den administrativa verksamheten samtidigt 

upplevde respondenterna att riktlinjer och krav inte är allt för hårda. Vilket innebär en stor 

frihet att utforma sin egen arbetsdag, så länge den anställda fokuserar på målet och håller sig 

inom vissa ramar. Trots att sjukhusledningen försöker styra sina anställda via 

standardprocesser följs en del av processerna bara till en viss grad, vilket kan förklaras av 

olika orsaker. En förklaring kan vara, i likhet med det Pollit (1990) menar, att vårdpersonal i 

regel är en svårstyrd yrkesgrupp på grund av sin självständighet där vårdpersonal litar mer på 

sin expertis än förskrivna instruktioner. En annan förklaring kan vara att den offentliga 

ägandeformen upplevdes som en trygg anställningsform utav flera av respondenterna. Det kan 

bidra till att de anställda vågar ta större friheter för att klara arbetsuppgifterna och gå ifrån det 

standardiserade tillvägagångssättet. 

 

Vidare menar Malmi & Brown (2008) att det går att styra individer genom 

organisationsstrukturen, där strukturen sammanfogar och uppmuntrar olika former av 

kontakter och relationer. Studien visar att sjukhusledningen har valt att placera ut, rent fysiskt, 

delar av sin administrativa verksamhet på de olika verksamhetsområdena. Både controller 1 

och controller 2 upplevde det som en klar fördel att arbeta nära den operativa verksamheten 

som de ansvarar för. Administrationschefen förklarade att det även gav en lokalkännedom 

som var av vikt när ett ekonomiskt budskap ska kommuniceras till övrig vårdpersonal. 
 

5.2.5. Kulturell styrning 

Alvesson (1989) argumenterar att kultur kan vara svårt att styra men att det går om det sker på 

ett symboliskt sätt. Organisationens ledning lyfter fram vissa värden som de anser är av vikt 

och förväntar sig att medlemmarna ska följa dem. I enighet med det Alvesson (1989) menar, 

styr ledningen kulturen på ett symboliskt sätt. Sjukhuset har sin värdegrund bestående av fyra 

olika ledord vilka är patienten först, respekt för varandra, ta ett samhällsansvar och inget 

slöseri. Styrning genom värdegrunden är indirekt då den inte ger operativa direktiv utan 

styrningen sker via symbolik. Däremot upplevdes ett gap mellan den administrativa och 

operativa verksamheten gällande värdegrunden. Ekonomichefen berättade att värdegrunden 

gäller för alla och ska genomsyra samtliga avdelningar på sjukhuset. Samtidigt upplevde 

sjuksköterskan att värdegrunden kunde kommuniceras bättre från ledningen och överläkaren 

ansåg att den var floskulös. 
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I en hierarkisk bemärkelse upplevdes sjukhuset som en platt organisation. Det ligger i linje 

med det Almqvist (2006) betonar med att NPM har bidragit till att offentliga organisationer 

har gått från att vara tröga byråkratier till mer decentraliserade former av organisering. Van 

Maanen & Barkley (1984) menar att det kan uppstå subkulturer inom en organisation vilket 

även studien visade då det förekommer två distinkta subkulturer vilka är administrativ och 

vårdpersonal. Vidare menar Schein (1997) att symboler kan te sig i synliga uttryck, såsom 

arbetskläder, vilket kan förstärka kontrasterna mellan de två subkulturerna. Både 

verksamhetschefen och controller 1 uttryckte att det kunde vara problematiskt att föra en 

dialog med vårdpersonal gällande administrativa frågor. Verksamhetschefen exemplifierade 

det med att läkargruppen tenderar att agera likt en ”egenföretagare” som har svårt att 

applicera ett helhetsperspektiv och förstå att även en offentlig organisation måste klara sin 

ekonomi. 

 

I likhet med det Leung et al. (2005) menar kan kultur vara svårt att studera. Därav kan det 

vara svårt att koppla hur ägandeformen påverkar utformningen av organisationens kultur och 

vad som karaktäriserar en kultur inom en offentlig respektive privat organisation. Följaktligen 

kan den problematiska dialogen mellan administrativ och vårdpersonal snarare bero på det 

Pollit (1990) diskuterar om vårdpersonalens självständighet då studieobjektet är ett sjukhus.  
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6. Diskussion 
Följande avsnitt ämnar förse läsaren med en diskussion kring det analyserade resultatet för att 
således se vilken inverkan det har på organisationens styrprocess.  

6.1. Effekter på organisationens styrprocess 

Den genomförda fallstudien visar att de konsekvenser som tillkommer av den offentliga 

ägandeformen påverkar utformningen av organisationens styrpaket eftersom en del av 

organisationens styrsystem har blivit formade av den rådande offentliga kontexten. 

Styrsystemens design kan i sin tur påverka hur styrprocessen går till då styrning sker inom 

styrsystemets ramar. Ett styrsystem som har fått en annan utformning till följd av den 

offentliga ägandeformen är budget. Det nya omställningsavtalet påverkar hur budgetarbetet 

går till då avtalet innebär att sjukhuset får en fastställd ekonomisk ram vilket kan innebära ett 

förändrat fokus i styrprocessen. För att klara av sin ekonomi måste sjukhuset implementera en 

stramare kostnadskontroll som kan leda till fler uppföljningsmöten och hårdare 

åtgärdsprogram vid eventuella ekonomiska avvikelser. Det hårdare ekonomiska klimatet kan 

ha en stor inverkan på hur verksamheten bedrivs och det kan bli utmanande för sjukhuset att 

anpassa sig till de framtida ekonomiska förutsättningarna. Sjukhusets ledning måste således 

styra sina anställda på ett effektivt sätt där styrprocessen blir en viktig del för att förändra de 

anställdas inställning till budget eftersom flera respondenter upplevde att ansvarsutkrävande 

inte var allt för strikt gällande budgetfrågor. 

 

Eftersom studiens organisation ägs av landstinget och finansieras med skattemedel måste 

sjukhuset anpassa sig till en högre instans. Landstinget är därmed ansvarig över att göra 

avvägningar gällande hur skattemedel ska fördelas. Det hårdare ekonomiska klimatet kan 

innebära att investeringar i organisationens informationssystem har lägre prioritet. Uteblivna 

investeringar i organisationens informationssystem kan påverka styrprocessen. Studien visar 

på att det förekommer en viss kritik mot några av systemen då data presenteras med en viss 

förskjutning. För att styra effektivt utifrån den information som systemen producerar är det av 

vikt att det sker i real tid. Investeringar i nya informationssystem kan leda till en förbättring 

av organisationens styrprocess. 

 

Inom organisationer, oavsett om de är offentliga eller privata, är det vanligt förekommande att 

ledningen implementerar en värdegrund för att uppnå en gemensam delad mening vilket även 

är fallet för studiens organisation. Värdegrunden styr verksamheten på ett symboliskt sätt 

samtidigt kan ledorden inom organisationen vara motstridiga exempelvis patienten först och 
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inget slöseri. Värdegrunden kan även upplevas som diffus då den inte ger några tydliga 

operativa direktiv. För att styrprocessen ska vara effektiv kan det vara nödvändigt att koppla 

bort delar av värdegrunden i vissa moment i det dagliga arbetet. Värdegrunden fungerar 

således enbart som riktlinjer och följs inte systematiskt då det kan leda till en ineffektiv 

styrning. 

 

Vidare visar studien att det existerar två distinkta subkulturer inom organisationen, 

administrativ och vårdpersonal. Förändringen som har skett inom offentlig organisation av 

NPM kan ha bidragit till att kontrasterna har blivit tydligare mellan dessa två subkulturer. 

NPM har resulterat i att den administrativa delen har erhållit en större befogenhet och att den 

operativa verksamheten har fått ett minskat inflytande. Motsättningar mellan subkulturerna 

kan leda till en bristfällig dialog gällande organisationens prestation vilket kan innebära att 

styrningen blir ineffektiv då dialogen blir tidskrävande. Vidare påverkas även styrprocessen 

när det handlar om att styra anställdas beteenden och ansträngning via belöning och 

kompensation. Då sjukhuset finansieras av skattemedel innebär det att det är problematiskt att 

styra utifrån monetära bonussystem utan det måste istället ske via inre belöningar. I det 

hänseendet sker styrprocessen genom positiv återkoppling som berör kompetensutveckling 

och personlig tillfredställelse. 

 

För att organisationens styrprocess ska vara effektiv är det av vikt att landstinget tillåter 

sjukhuset en relativt stor frihet när det kommer till planering och styrning. Landstinget bör 

inte gå in och detaljstyra utan styrningen måste ske av sjukhusets ledning som har den 

tydligaste bilden av verksamheten.  
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7. Slutsats 
Följande avsnitt ämnar besvara studiens forskningsfråga. Slutsatsen är baserad på studiens resultat 
och efterföljande analys. Avslutningsvis lämnas förslag till framtida forskning.  
 

Syftet med studien var att erhålla en djupare förståelse kring offentlig ägandeform och de 

konsekvenser som tillkommer av ägandeformen för att således studera hur det påverkar 

organisationens styrning. Då studien applicerade ett brett perspektiv genom att studera 

styrsystem som paket bestående av olika element var det möjligt att erhålla en tydligare bild 

över vilka delar inom styrpaket som har blivit utformade av de offentliga konsekvenserna. 

Den genomförda fallstudien visar att det berörda sjukhuset har följt med i utvecklingen kring 

NPM då organisationen har implementerat flera olika modeller och styrsystem som är 

vanligtvis förekommande inom det privata näringslivet. Flera av de implementerade 

styrsystemen har blivit utformade av den offentliga ägandeformen. Vidare kan det vara 

problematiskt att styra en offentlig organisation då den inte har ensam bestämmanderätt över 

hur den ska bedrivas och utvecklas. Organisationen måste ta den rådande politiken i beaktning 

då politiska beslut direkt styr organisationen. Finansiering av skattemedel innebär att 

organisationen måste förhålla sig till fler aktörer vilket skapar restriktioner då skattemedel ska 

vara till så mycket nytta som möjligt ur ett medborgarperspektiv. 

 

Studiens resultat visar dock att inom vissa delar var det svårt att urskilja en koppling mellan 

offentlig ägandeform och styrsystemets utformning. Detta kan förklaras genom att det är 

andra kontextuella faktorer som påverkar alternativt att förändringen genom NPM har bidragit 

till att skiljelinjen mellan privat och offentlig håller alltmer på att suddas ut. Samtidigt är det 

problematiskt för en offentlig organisation att applicera privata företagsmodeller och idéer 

fullt ut då den offentliga ägandeformen hämmar denna utveckling. Då studiens sjukhus står 

inför en stor utmaning med det nya omställningsavtalet är det av vikt att organisationen är 

medveten om det samband som finns mellan organisationens ägandeform och styrning för att 

möta utmaningen på ett fördelaktigt sätt. Baserat på studiens resultat bör avslutningsvis 

ägandeform studeras som en kontextuell faktor då den påverkar en organisations styrning.  
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7.1. Förslag till framtida forskning 

Studien visar på att det finns relativt begränsat med forskning kring den kontextuella faktorn 

ägandeform inom Contingency Theory och för att styrka studiens resultat efterfrågas mer 

empirisk forskning kring ämnet. Dels hur ägandeformen påverkar utformningen av 

organisationens styrsystem och styrprocess, dels förhållandet mellan ägandeform och andra 

kontextuella faktorer såsom teknologi, struktur, strategi och storlek. Vidare efterfrågas mer 

forskning kring hur omfattande politiska beslut, likt omställningsavtalet, påverkar hur 

organisationer bedrivs och beteendet inom dem. Denna studie har fokuserat på hur den 

offentliga ägandeformen påverkar organisationens styrning där fler undersökningar med ett 

större omfång behövs för att generalisera resultatet. Det vore även av intresse om fortsatt 

forskning tar vid och genomför en empirisk jämförande studie mellan en offentlig och privat 

organisation för således belysa skillnader och likheter när kontraster ställs mot varandra.    
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuunderlag verksamhetschef och administrationschef  
Generella frågor: 

1. Berätta lite om dig själv och din yrkesroll. 
2. Hur länge har du haft din nuvarande tjänst?  
3. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
4. Vilka är dina befogenheter och ansvarsområden?  
5. Vad de är största fördelarna med att arbeta just på det här sjukhuset? 

 
Förhållanden som tillkommer från att vara offentlig   
6. Hur upplever du att arbeta inom en offentlig organisation?  

a. Fördelar och nackdelar?  
b. Vad är speciellt?  

7. Påverkar den offentliga ägandeformen den dagliga verksamheten?  
8. Hur ser du på relationen med landstinget?  
 
Planering: 
9. Hur ser ditt planeringsarbete ut?  

a. Inom ditt verksamhetsområde samt sjukhuset i stort?  
b. Hur samspelar de med varandra?  

10. Hur mycket tid ägnas åt planering?  
11. Vad har sjukhuset för övergripande mål?  
 
Cybernetik:  
12. Hur blir ni fördelade resurser inom verksamheten? Vad grundar sig det på?  
13. Hur ser budgetarbetet ut?  

a. Vad har du för inställning till budget? 
b. Svagheter alternativt styrkor?  

14. Använder ni er utav informationssystem i uppföljningssyfte?  
a. Vad är er inställning till dem?  

 
Belöningssystem och kompensation:  
15. Existerar det något belöningssystem inom organisationen?  

a. Om ja, utveckla.  
b. Om nej, utveckla. 

 
Administrativ kontroll  
16. Har ni uttalade policys & standardprocesser gällande beteende och arbetsuppgifter hos de 
anställda? Om ja,  

a. Kan du berätta vad de går ut på?  
b. Vad anser du förväntas av en anställd?  
c. Vet du vad som förväntas av dig?  
d. Hur kommuniceras detta till verksamheten?   

17. Hur ser organisationens struktur ut?  
a. Anser du att den begränsar alternativ möjliggör hur den dagliga verksamheten utförs?  
b. Vad anser du är det viktigaste verksamheten måste förbättra? 
c. Känner du att du har frihet i ert arbete?  

 
Kultur:  
18. Vilka värden anser du är viktiga inom sjukhuset?  

a. Hur kommuniceras värdena inom verksamheten?  
b. Anser du att värderingarna är väl kommunicerade inom organisationen?  

19. Vad motiverar dig?  
20. Hur ser dialogen ut mellan den operativa och administrativa verksamheten? 
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Bilaga 2 - Intervjuunderlag ekonomichef  
Allmänna frågor: 

1. Berätta lite om dig själv och din yrkesroll. 
2. Hur länge har du haft din nuvarande tjänst?  
3. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
4. Vilka är dina befogenheter och ansvarsområden?  
5. Vad de är största fördelarna med att arbeta just på det här sjukhuset? 

 
Förhållanden som tillkommer från att vara offentlig 
6. Hur upplever du att arbeta inom en offentlig organisation?  

a. Fördelar och nackdelar?  
b. Vad är speciellt?  

7. Påverkar den offentliga ägandeformen den dagliga verksamheten?  
8. Hur ser du på relationen med landstinget?  
9. Hur upplever du att vara ekonom inom en offentlig verksamhet?  

a. Fördelar respektive nackdelar?  
b. Vad är viktigt att ha i beaktning?  

 
Ekonomi 
10. Berätta om det ekonomiska läget idag för sjukhuset? 

a. Vilka utmaningar står ni inför?  
b. Vilka åtgärder vidtar ni för att möta dessa utmaningar?   

11. Vilka ekonomiska mål har sjukhuset?  
a. Uppfyller ni dem?  
b. Om nej, vilka åtgärder vidtas för att justera avvikelser?  

12. Hur ser kravbilden ut från landstinget gällande ekonomin?  
13. Hur ser du på dialogen mellan den praktiska verksamheten och den administrativa, främst gällande 
ekonomifrågor?  
14. Vilka nyckeltal anser du är de viktigaste för sjukhuset?  

a. Hur går arbetet till att ta fram dessa?  
b. Vid eventuella avvikelser, vilka åtgärder intas?   

 
Cybernetik  
15. Berätta om budgetarbetet går till, steg för steg under ett år?  

a. När börjar planeringen? 
b. Hur följs det upp?   

16. Hur fördelar ni resurserna inom verksamheten? Vad grundar sig det på?  
17. Svagheter och styrkor med budgetarbetet här på sjukhuset, vad fungerar bra alt. mindre bra?   
18. Anser du att budgeten är viktigt för verksamheten? 
19. Har du förtroende för budgeten?  

a. Tycker du att den är ett viktigt styrsystem?  
 
Övrigt  
20. Använder ni er utav informationssystem i uppföljningssyfte?  

a. Om ja, vilka är de? 
 
Belöningssystem och kompensation:  
21. Existerar det något belöningssystem inom organisationen?  

a. Om ja, hur ser det ut?  
b. Om nej, varför?  

 
Administrativ kontroll  
22. Har ni uttalade policys & standardprocesser gällande beteende och arbetsuppgifter hos de 
anställda? Om ja,  

a. Kan du berätta vad de går ut på?  
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b. Vad anser du förväntas av en anställd?  
c. Vet du vad som förväntas av dig?  
d. Hur kommuniceras detta till verksamheten?   

23. Hur ser organisationens struktur ut?  
a. Anser du att den begränsar alternativ möjliggör hur den dagliga verksamheten utförs?  
b. Vad anser du är det viktigaste verksamheten måste förbättra? 
c. Känner du att du har frihet i ert arbete?  

 
Kultur:  
24. Vilka värden anser du är viktiga inom sjukhuset?  
25. Hur kommuniceras värdena inom organisationen?  
26. Vad motiverar dig?  
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Bilaga 3 - Intervjuunderlag controller 1 och controller 2  
Generella frågor: 

1. Berätta lite om dig själv och din yrkesroll. 
2. Hur länge har du haft din nuvarande tjänst?  
3. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
4. Vilka är dina befogenheter och ansvarsområden?  
5. Vad de är största fördelarna med att arbeta just på det här sjukhuset? 

 
Förhållanden som tillkommer från att vara offentlig 
6.  Hur upplever du att arbeta inom en offentlig organisation?  

a. Fördelar och nackdelar?  
7. Påverkar den offentliga ägandeformen den dagliga verksamheten?  
8. Hur ser du på relationen med landstinget?  
9. Hur upplever du att vara controller inom en offentlig verksamhet?  

a. Fördelar respektive nackdelar?  
b. Vad är viktigt att ha i beaktning?  

 
Planering 
10. Hur ser ditt planeringsarbete ut? 

a. Inom ditt verksamhetsområde och sjukhuset i stort? 
b. Hur samspelar de med varandra? 

11. Hur mycket tid ägnas åt planering? 
12. Vad har sjukhuset för övergripande mål? 
13. Hur ser målen ut på kort respektive lång sikt?  
 
Cybernetik  
14. Hur ser ditt uppföljningsarbete ut?  
15. Hur ser budgetarbetet ut?  
16. Berätta om din roll i budgetarbetet 

a. Vid eventuella avvikelser, vilka åtgärder tas för att justera dessa? 
b. Styrkor och svagheter med budget? 

17. Använder ni något annat informationssystem i uppföljningssyfte?  
a. Om ja utveckla gärna, 

 
Belöningssystem och kompensation:  
18. Existerar det något belöningssystem inom organisationen?  

a. Om ja, hur ser det ut?  
b. Om nej, varför?  

 
Administrativ kontroll  
19. Har ni uttalade policys & standardprocesser gällande beteende och arbetsuppgifter hos de 
anställda? Om ja,  

a. Kan du berätta vad de går ut på?  
b. Vad anser du förväntas av en anställd?  
c. Vet du vad som förväntas av dig?  
d. Hur kommuniceras detta till verksamheten?   

20. Hur ser organisationens struktur ut?  
a. Anser du att den begränsar alternativ möjliggör hur den dagliga verksamheten utförs?  
b. Vad anser du är det viktigaste verksamheten måste förbättra? 
c. Känner du att du har frihet i ert arbete?  

 
Kultur:  
21. Vilka värden anser du är viktiga inom sjukhuset?  
22. Hur kommuniceras värdena inom organisationen?  
23. Vad motiverar dig?  
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Bilaga 4 - Intervjuunderlag sjuksköterska och överläkare   
Generella frågor: 

1. Berätta lite om dig själv och din yrkesroll. 
2. Hur länge har du haft din nuvarande tjänst?  
3. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
4. Vilka är dina befogenheter och ansvarsområden?  
5. Vad de är största fördelarna med att arbeta just på det här sjukhuset? 

 
Förhållanden som tillkommer från att vara offentlig   
6. Hur upplever du att arbeta inom en offentlig organisation?  

a. Fördelar och nackdelar?  
b. Vad är speciellt?  

7. Påverkar den offentliga ägandeformen den dagliga verksamheten?  
8. Hur ser du på relationen med landstinget?  
 
Hur ställer den anställda ställer sig till styrpaket  
9. Upplever du att du blir styrd i ditt arbete?  

a. I så fall, hur upplever du det?  
b. Vad ser du för fördelar respektive nackdelar med det? 

10. Hur upplever du planeringsarbetet? 
11. Är du medveten om hur uppföljningsarbetet går till på sjukhuset? 
12. Vad anser du är en belöning?  
13. Vad motiverar dig?  
14. Vilka värden anser du är viktiga inom organisationen?  

a. Anser du värderingarna är väl kommunicerade inom organisationen?  
15. Finns det policys och standardprocesser inom organisationen?  

a. Hur kommuniceras dessa? 
b. Känner du att de styr ditt arbete?  

16. Vet du vad som förväntas av dig som anställd, dels utförande av arbetsuppgifter men även 
beteende och värderingar?  
 

 


