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Förord 
 
Med den här kandidatuppsatsen avslutar vi tre års ekonomistudier, med inriktning mot Hälso- 
och sjukvård, på Blekinge Tekniska Högskola. Vi vill här tacka de personer som på olika sätt 
hjälpt oss att genomföra vårt kandidatarbete.  
 
Först ett tack till alla de personer som hjälpt oss att få fram relevant information för vårt 
arbete. Ett särskilt tack till våra respondenter på sjukhusen i Helsingborg, Ängelholm och på 
Blekingesjukhuset som tagit sig tid och med intresse ställt upp på våra intervjuer. Även ett 
stort tack till vår handledare Lars-Göran Aidemark, vid Växjö universitet, för goda råd och 
konstruktiv kritik under uppsatsarbetes gång.  
 
Ronneby maj 2003. 
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SAMMANFATTNING 
 
Titel Sjukhusets driftsform – ekonomistyrning ur ”fotfolkets” perspektiv 
  
Författare  Marie Larsson, Ann-Helene Mårtensson och Åsa Nygren Ohlsson 
 
Handledare  Lars-Göran Aidemark, Växjö Universitet 
 
Institution Institutionen för Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap, 

Blekinge Tekniska Högskola.  
 
Kurs Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10 poäng. 
 
Bakgrund De ekonomiska svårigheterna för den offentliga sektorn har blivit 

allt större de senaste årtiondena. Olika reformer har genomförts för 
att bemästra de här problemen. Bolagisering och sammanslagning 
av sjukhus är två exempel på de här reformerna.  

 
Syfte Att beskriva och förklara vad bolagisering respektive 

sjukhussammanslagning innebär för Kommunals medlemmar på 
sjukhusen.  

 
Metod Vi har med ett kvalitativt angreppssätt genomfört muntliga 

intervjuer med anställda på utvalda sjukhus. 
 
Slutsats Sjukhusets driftsform påverkar inte arbetets innehåll för fotfolket 

men väl arbetsglädjen, kreativiteten, delaktigheten och 
egenansvaret.  
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ABSTRACT 
 
Title How hospitals are managed – management control in the 

perspective of the enrolled nurses and service staff 
 
Authors  Marie Larsson, Ann-Helene Mårtensson och Åsa Nygren Ohlsson 
 
Supervisor  Lars-Göran Aidemark, Växjö University 
 
Sent of learning Department of Business Administration, Blekinge Institute of 

Technology  
 
Course Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits 
 
Background The growing economic difficulties in the health care sector have 

become distressing during the last decades.  This has led to that 
reforms have been introduced to overcome the problem. Limited 
companies and merger of hospitals are just two examples of these 
reforms.   

 
Purpose To describe and explain what limited companies or merger of 

hospitals means to the enrolled nurses and service staff on the 
hospitals. 

 
Method We have with a qualitative approach made verbal interviews. The 

interviews were made with employees on selected hospitals. 
 
Conclusion The management of the hospitals doesn’t affect the substance of 

the work for the enrolled nurses and the service staff just the 
pleasure of the work, the creativeness, the involvement and the 
responsibility of their own work.     
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1. INLEDNING 

 
I den här inledande delen av vårt kandidatarbete beskriver vi uppkomsten av det som senare 
blev vår frågeställning. Syfte och frågeställning tar även form i det här avsnittet och visar på 
vad vi kommer att undersöka och vilka våra intentioner är med arbetet.  
 
1.1 Problemformulering och –bakgrund 
Från och med 1980-talet har det ställts krav på landstingen att begränsa verksamheten och se 
över sin ekonomi. Det här till skillnad från 1960 och 70-talet då landstingen expanderade 
kraftigt och ansågs vara basen för välfärdsstaten (Östergren & Sahlin-Andersson 1998, s. 15). 
Politikerna var välvilligt inställda till verksamheten och det var inte svårt att få igenom de 
ekonomiska anslag som begärdes. Enligt Aidemark (1998, s. 19) visar studier på att de 
resurser sjukvården förfogar över också förbrukas. 
 
Även i framtiden kommer landstingen att utsättas för stora ekonomiska problem, bland annat 
på grund av minskade statsbidrag och ökade kostnader för vård av äldre (SOU 2001:8, s. 47). 
Det är även så att staten har beslutat om ett balanskrav som ska gälla för kommuner och 
landsting. Huvudregeln innebär att från och med bokslutet år 2000 skall resultatet vara 
positivt, annars skall underskottet täckas de två nästkommande åren (Brorström m.fl. 1999, s. 
76). Balanskravet ökar ännu mer behovet av att lösa de ekonomiska problem som finns inom 
de svenska landstingen.  
 
I takt med att gapet mellan statliga kostnader och intäkter har ökat och budgetunderskottet 
nått nya höjder, har politikerna blivit intresserade av att prova alla ”förslag” som påståtts 
kunna förbättra statsbudgeten, utan att skära ner på de allmännyttiga tjänsterna. Alltså prova 
andra styrformer än traditionell förvaltningsstyrning (Donahue 1992, s. 10). Med andra ord 
har de ökande ekonomiska problemen inom hälso- och sjukvården, lett till att de ekonomiska 
styrsystemen fått större betydelse. Under de senaste årtiondena har det genomförts ett antal 
nya reformer inom landstingen, allt från "L-planen" till "beställar-utförarmodellen" (se sida 
15f i arbetet). Reformer har följts av nya reformer med förhoppning om att på så sätt komma 
tillrätta med vissa brister i de tidigare systemen. Enligt Brunsson (Aidemark 1998, s. 32) har 
reformer blivit rutin.  
 
En förändring av den svenska välfärden har påbörjats där allt fler verksamheter drivs i andra 
former än som politiskt styrda organisationer. Till exempel har några sjukhus bolagiserats, 
vilket innebär att verksamheten regleras enligt aktiebolagslagen1 och att bolagen är en egen 
juridisk person. Istället för traditionell budgetstyrning är intäkterna i bolagen nästan 
uteslutande relaterade till prestationer. Enligt Ferlie med flera (1996, s. 9ff) innebär 
bolagiseringen att mer företagsliknande förutsättningar har anammats inom välfärdssektorn.  
 
Bolagisering och privatisering är dock inte samma sak, vilket gemene man inte tycks vara 
medveten om. Vid privatisering säljs verksamheten ut till privata intressenter, medan en 
bolagisering innebär att landstinget fortfarande kan vara ägare. Det första akutsjukhuset som 
såldes ut (privatiserades) var S:t Görans Sjukhus i Stockholm år 1999. Utförsäljningen 
föranledde många heta diskussioner vilket gjorde att en lag som förbjöd försäljning av 
akutsjukhus antogs. Den här lagen skulle gälla i två år. 
 

1 Reglerar driften av aktiebolag.  
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Den 1 januari 2000 bolagiseras Ängelholms Sjukhus och Helsingborgs Lasarett och skall 
drivas som självständiga administrativa enheter med Region Skåne som ägare. Det här 
innebär att parsjukhusen2 är upprivna. Viktigt att påpeka är att parsjukhusprojektet hade svagt 
stöd inom den medicinska professionen3, speciellt i Ängelholm (Aidemark 2002b, s. 10ff). 
Från början var det meningen att enbart sjukhuset i Ängelholm skulle drivas i ny driftsform. 
Det var verksamhetscheferna i Helsingborg som drev fram att även Helsingborgs Lasarett 
skulle bolagiseras. De lyckades även få samma bolagsförutsättningar som sjukhuset i 
Ängelholm (Aidemark 2002b, s. 17). Tanken med bolagiseringen var att regionens 
verksamheter skulle konkurrensutsättas, för att på så sätt öka valfriheten för patienten och 
höja effektiviteten. Läget idag karaktäriseras av att sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm 
konkurrerar med varandra, så väl om patienter som om vårdpersonal. Alla anställda från 
förvaltningstiden erbjöds anställning inom bolaget (Årsredovisning Region Skåne 1999, s. 
22). Bolagen ägs till 100 % av Region Skåne och beställar-utförarmodellen används. 
Modellen innebär att politikerna blir beställare av sjukvården och bolagen utförare. Meningen 
var att bolagen skulle upphöra i januari 2003 men det här har blivit uppskjutet gång på gång. 
Skiftet av driftsform beror på att Socialdemokraterna vann landstingsvalet år 2002.  
 
I motsats till Region Skånes lösning med bolagiserade sjukhus, har landstinget i Blekinge valt 
att ha kvar förvaltningsstyrningen och istället ”slå ihop” landskapets två sjukhus. De valde att 
satsa på samarbete mellan sjukhusen istället för att, som i Region Skåne, konkurrensutsätta 
verksamheten. På det här sättet kunde landstinget minska sina kostnader genom att skapa 
stordriftfördelar och bara ha en ledningsstruktur, vilket innebär att sjukhusen har 
gemensamma chefer och gemensam administration. De betraktar sig som ”ett sjukhus med två 
kroppar”. 
 
När en organisation går från förvaltningsstyrning till bolagsstyrning är det först och främst 
ledningen och politikernas roll som förändras. Politikerna försvinner och det införs istället en 
mer marknadsanpassad ledning. I ett aktiebolag är det andra regler som gäller än vid 
förvaltningsstyrning därför behövs en ledning som kan leda sjukhuset utifrån de regler och 
ideal som driftsformen kräver. Men innebär bytet av driftsform någon förändring längre ner i 
organisationen, eller är det bara ytterligare en reform som ”kommer och går”. 
 
Det finns studier om alternativa driftsformer, av Aidemark och Lindkvist, som visar hur 
ledningar och de professionella upplever skillnaderna mellan förvaltningssjukhus och 
bolagiserade sjukhus. Ännu har ingen tagit reda på hur Kommunals medlemmar4 påverkas 
och det här ser vi som vår uppgift.  

2 Två samverkande sjukhus, Helsingborg och Ängelholm samverkar som parsjukhus 1996-99. 
3 Med de professionella menar vi läkare och sjuksköterskor som genom utbildning och indoktrinering 
socialiserats in i organisationen (Mintzberg 1983, sid 191). 
 
4 Med Kommunals medlemmar avser vi undersköterskor och försörjningspersonal på sjukhuset. 
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1.2 Forskningsfråga 
Hur påverkas ”fotfolket” 5när sjukhus bolagiseras eller slås samman? 
Det här ska vi beskriva och förklara med hjälp av nedanstående underfrågor: 
 

• Påverkas arbetet och arbetsglädjen? 
• Ges ökade möjligheter att ta ansvar och uttrycka sin kreativitet? 
• Påverkas delaktigheten i arbetet? 
• Förändras stoltheten? 

 
1.3 Syfte 
Vårt syfte är att beskriva och förklara vad bolagisering respektive sjukhussammanslagning på 
de undersökta sjukhusen innebär för Kommunals medlemmar. Ambitionen är att förklara 
skillnader och likheter mellan styrsystemen, samt att lyfta fram erfarenheter från styrformerna 
som finns bland Kommunals medlemmar på sjukhusen. Det här innebär att vi vill veta hur de 
påverkas av sjukhusets driftsform.  

5 Med fotfolket menar vi Kommunals medlemmar på sjukhuset.   
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2. METOD 
 

I metodavsnittet beskriver vi vårt val av forskningsområde samt vårt vetenskapliga synsätt. Vi 
redogör även för tillvägagångssättet vid intervjutillfällena och hur den insamlade empirin har 
bearbetats. Det här innebär att läsaren får möjlighet att granska och bedöma vårt 
tillvägagångssätt, för att på så vis själv kunna bilda sig en uppfattning om resultatets 
tillförlitlighet. 
 
2.1 Vetenskapligt synsätt och forskningsmetod  
Vi har antagit det positivistiska angreppssättet i vårt arbete. Vi kommer därför nedan att 
redogöra för grunderna i det här vetenskapliga synsättet. Därtill redogör vi för vår 
forskningsmetod.  
 
2.1.1 Positivism 
Positivismen har sina rötter i naturvetenskapen och Comte gav den sitt namn (Patel och 
Davidson 1994, s. 23). Positivismen går ut på att sanningen hittas genom att en metod följs, 
som i stort sett är beroende av undersökningens innehåll och sammanhang (Kvale 1997, s. 
62). Positivismen har som mål att förklara samband mellan delar (orsak-verkan) på ett 
objektivt sätt (Lundahl och Skärvad 1999, s. 39) och att föra samhället framåt (Patel och 
Davidson 1994, s. 23). Comte menade att ”den kunskap man sökte skulle vara verklig och 
tillgänglig för våra sinnen och vårt förnuft” (Patel och Davidson 1994, s. 23). Viktigt att 
notera är att forskare inom positivismen står i yttre relation till sina forskningsprojekt, vilket 
innebär att forskaren inte är en del av forskningen utan betraktar studien utifrån. Positivismen 
har idag inte samma status som förr och det här på grund av att det råder tveksamhet, även 
bland positivister, om teori och verklighet i själva verket kan separeras. Alla forskare har, 
redan innan de börjar samla in det empiriska materialet, egna teorier (Patel och Davidson 
1994, s. 28).  
 
2.1.2 Kvalitativ metod 
Precis som med mycket annat här i världen är inte allt svart eller vitt. En positivistisk studie 
brukar likställas med en kvantitativ metod men kan även innehålla en kvalitativ metod. Patel 
och Davidsson (1994, s. 12) anser att vi bör se på rent kvantitativ inriktad och rent kvalitativt 
inriktad forskning som var sin motpol mellan vilka huvuddelen av dagens forskning, inom 
samhälls- och beteendevetenskap, befinner sig.  
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999, s. 44ff) är tolkning och förståelse den kvalitativa 
metodens målsättning. De studerade objekten är personer, grupper av personer och den värld 
de lever i. Situationen beskrivs utifrån de studerades perspektiv genom att forskaren tolkar 
deras beteende, handlingar och val, varvid hon/han utgår från vad människor säger, skriver 
och gör. Patel och Davidsson (1994, s. 12ff) tycker att den kvalitativa metodens syfte är att 
framkalla en djupare kunskap än det fragmenterade kunnandet som fås vid användandet av 
kvantitativa metoder. Det här erhålls genom att forskaren analyserar och försöker förstå 
helheten istället för endast se till delarna. Vid kvalitativ forskning används verbala analyser 
till skillnad mot vid den kvantitativa forskningen där statistiska analyser används.  
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2.2 Positivistisk generaliserbarhet 
Författarna Lundahl och Skärvad (1999, s. 195) belyser skillnaden mellan statistisk 
generaliserbarhet och analytisk generaliserbarhet. De påvisar att det är av stor betydelse att 
kunna skilja mellan de båda, då resultat från fallstudier inte kan generaliseras statistiskt att 
gälla en population. Resultaten från en fallstudie kan dock skapa generella teorier, användas 
för att se mönster samt för att jämföra med redan befintliga teorier.  
 
Analys och tolkning av fallstudier är enligt Yin (Lundahl och Skärvad 1999, s. 195) ofta ett 
växelspel som han kallar för analytisk generaliserbarhet, vilket illustreras i figuren nedan.  
  

          Figur: 1 Källa Lundahl och Skärvad 1999, s. 195.   
 
 
2.3 Vårt tillvägagångssätt 
2.3.1 Val av vetenskapligt synsätt 
Vi har genomfört en jämförande studie av två typer av driftsformer inom sjukvården. Två 
bolagiserade sjukhus (Helsingborgs Lasarett AB och Ängelholms Sjukhus AB) inom Region 
Skåne har jämförts med sjukhuset (Blekingesjukhuset) inom Landstinget Blekinge, vilket 
drivs som förvaltningssjukhus. Vårt tillvägagångssätt var att undersöka och utreda sambanden 
mellan orsak-verkan i de två driftsformerna. Det här innebar att vi ville klarlägga strukturen 
bakom förhållandena (Goldkuhl och Röstlinger 1988, s. 68f). Vi har ett positivistiskt 
vetenskapligt synsätt med en kvalitativ metod. 
 
2.3.2 Forskningsområde  
Eftersom vi under tre år, på Blekinge Tekniska Högskola, har läst Företagsekonomi som 
huvudämne för att sedan, under det här vårt tredje och sista år, nischa oss mot hälso- och 
sjukvård, kändes det självklart att i vårt kandidatarbete behandla vården ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv. Att inriktningen blev just hälso- och sjukvård beror till viss 
del på att vi inom gruppen har erfarenheter från det aktuella området. Tillsammans har vi 25 
års erfarenhet från vårdsektorn, vilket vi ansåg gav oss ökad förståelse för folket på golvet och 
hur de upplever sin situation. Vi ansåg oss även känna till den mentalitet som råder inom den 
svenska sjukvården idag och hur den här organisationen är uppbyggd. Sådan kunskap menar 
vi är svår att läsa sig till i litteratur.  
 
2.3.3 Referensram 
Vår referensram bestod (vid arbetets början) av den kunskap vi fått genom den litteratur som 
har varit vår kurslitteratur under hösten och vårens studier. Även tidigare utbildningar och 
arbetslivserfarenheter ser vi som en del av referensramen. Genom att vara medveten om sin 
egen referensram och hur den utvecklas, underlättas inlärningen under forskningsprocessen. 
Forskaren får en referenspunkt som gör det lättare att upptäcka och skapa nya fenomen. Även 
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möjligheten att observera avvikelser ökar, vilket kan leda till nya teoretiska uppslag och 
påverka val av datainsamlingsmetod (Lundahl, Skärvad 1999, s. 106f). 
 
Under arbetets gång fick vi ökad kunskap, vilket gjorde att vår referensram förändrades och 
utvecklades. Dels genom att jämföra olika teorier med den empiri vi samlade in och dels 
genom diskussioner med varandra, handledare och tidigare arbetskamrater.  
 
2.3.4 Intervjuer 
Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer med Kommunals representanter och 
Kommunals medlemmar (undersköterskor och försörjningen6) vid de olika sjukhusen. Under 
intervjuerna använde vi oss av bandspelare (efter medgivande från 
respondenten/respondenterna), för att på så sätt skapa en atmosfär mer lik ett samtal. Vi hade 
som mål att utföra intervjuerna parvis, vilket inte blev fallet på grund av sjukdom och att vi 
under resans gång insåg att det mest effektiva tidsmässigt var att genomföra dem enskilt med 
respondenten. Det fanns även tillfällen då två respondenter intervjuades tillsammans, efter 
deras önskemål. Vid några av de tillfällen då två forskare deltog i intervjuerna har 
kompletterande stödanteckningar förts av den som inte var huvudansvarig för samtalet. Det 
här gjorde vi för att lättare kunna analysera intervjuerna och på så sätt kanske, om möjligt, 
förebygga eventuella missuppfattningar. Några av respondenterna kontrolläste anteckningarna 
efter intervjuns slut.   
 
Våra respondenter var till största delen ett urval som Kommunals representanter på de olika 
sjukhusen föreslog, men även en personlig kontakt som vi valde att tillfråga. De fackliga 
representanterna, som vi fick kontakt med genom telefon och hemsidor, mailade/ringde oss 
och utifrån deras förslagslista gjorde vi ett slumpmässigt urval. Vår handledare förmedlade 
dock namnlistor från facket på respondenter i Helsingborg/Ängelholm. De som svarade först, 
när vi ringde, och som samtyckte till medverkan antog vi som respondenter i vår 
undersökning. Den personliga kontakt vi tog ansåg vi vara nödvändig, då Kommunals strejk 
var aktuell, för att vår undersökning skulle fortskrida. Värt att påpeka är att alla våra 
respondenter har antagit anonymitet.  
 
Under intervjuerna utgick vi ifrån en intervjuguide7, baserad på vår konceptuella modell. För 
att få ut det mesta möjliga av intervjuerna, vi utförde, valde vi att genomföra 
semistandardiserade intervjuer. Det här innebär att intervjuerna varken var standardiserade 
eller ostandardiserade, utan enbart vissa frågor var på förhand bestämda. Frågorna följdes 
också kontinuerligt upp under samtalet (Lundahl och Skärvad 1999, s. 115f). Vi använde 
alltså intervjuguiden enbart som ett hjälpmedel och inte som något som absolut behövde följas 
till ”punkt och pricka”. Det här ansåg vi gjorde att respondenten fick ett större utrymme att 
vidareutveckla och delge oss sina tankar, åsikter, upplevelser och förväntningar.  
 
Vid de flesta intervjutillfällena var respondenterna helt oförberedda på vilka frågor som kom 
att behandlas, vilket vi tror gav större spontanitet i svaren. Dock fanns det tillfällen då vi lät 
respondenten ta del av vad vi hade för avsikt att behandla under intervjutillfället. Vid något 
tillfälle skickade vi en översikt till respondentens e-mail och vid ett annat tillfälle erbjöds 
respondenten att läsa intervjuguiden innan intervjun startade. Det här gjordes på 
respondenternas begäran. Intervjuerna varade mellan 30 minuter och upp till tre timmar och 

6 Kök, lokalvårdare och transport/vaktmästare. 
7 Se bilaga 1 och 2. 
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sammanlagt har vi 21 intervjuer för bearbetning. En av respondenterna kom aldrig till 
intervjutillfället men ersattes med en frivillig arbetskamrat. 
 
Vi har dock inte gjort alla 21 intervjuer under den här kursen. I kursen Ekonomisk styrning 
inom vården, läsperiod tre våren 2003, fick vi möjlighet att delta i ett forsningsprojekt som 
genomförs av Aidemark och Lindkvist vid Växjö Universitet. Projektet fortlöper under 
kandidatarbetet. Vilket innebär att vi gjorde hälften av intervjuerna då vi läste styrkursen och 
resterande under den här kursen. Dessutom har vi fått ta del av två tidigare gjorda intervjuer 
med fackliga representanter vid sjukhusen i Helsingborg/Ängelholm, som forskningsprojektet 
”Alternativa driftsformer” erbjudit oss. Efter att vi genomfört intervjuerna med de anställda 
vid de ovan nämnda sjukhusen fann vi att deras uppfattningar inte alltid stämde överens med 
vad fackets respondenter uttryckte. För att få ett bredare perspektiv tog vi beslutet att även 
intervjua fackliga representanter vid Blekingesjukhuset för att se om det även där fanns 
skillnader mellan de anställda och facket.  
 
2.3.5 Bearbetning av empiri och analys 
För att lättare kunna bearbeta empirin skrev vi ut intervjuerna ord för ord. Vi kompletterade 
även med de stödanteckningar som gjorts vid vissa av intervjuerna. Nästa steg i vår 
bearbetning av materialet var att sammanställa intervjuerna utefter vår intervjuguide, då det 
här underlättade för arbetet med analysen. 
 
För att nå ett så bra resultat som möjligt valde vi att först diskutera och analysera materialet på 
ett traditionellt sätt, med penna och papper. Det här för att få en andra analys när materialet 
fördes in i datorn. Under vår första analys koncentrerade vi oss främst på de generella likheter 
som fanns mellan driftformerna. I vår andra analys fokuserade vi mer på den enskilde 
respondentens uttalanden och åsikter, för att finna olikheter/likheter mellan yrkeskategorier, 
fackrepresentanter och sjukhus. 
 
Nästa steg i processen var att använda intervjumaterialet tillsammans med den framarbetade 
analysen för att säkerhetsställa arbetet. Anledningen till de här bearbetningarna är att vi inte 
ville misstolka eller göra felciteringar av våra respondenter. Dessutom ville vi göra ett så 
tillförlitligt arbete som är möjligt. Analysprocessen har sedan avslutats med flera 
korrekturläsningar varvat med genomgång av de noteringar som förts under arbetets gång.   
 
2.4 Källkritik 
Att kritiskt granska våra källor har varit av högsta prioritet under hela vår uppsats gång även 
om vi vid ett par tillfällen har fått fråga oss själva om det vi läser verkligen har den 
vetenskapliga tilltro vi söker. Vi har använt oss av både primär- (våra intervjuer) och 
sekundärkällor (kurslitteratur och andra undersökningar) som vi anser vara vetenskapligt 
accepterade men även källor som vi vet inte är vetenskapliga. Ett exempel på det är 
Årsredovisningar och dylikt från de olika landstingen. Även om vi vet att de inte är 
vetenskapliga anser vi att de är tillförlitliga.  
 
Internetkällor har vi in i det längsta försökt att undvika att använda oss av i vår uppsats. Enda 
gången vi har gjort det har varit för att använda oss av de organisationsscheman som finns på, 
de av oss undersökta, landstingens hemsidor. Även om vår tilltro till Internet är liten anser vi 
att även de här icke- vetenskapliga källorna har den grad av tilltro vi accepterar. 
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2.5 Självkritik 
Såhär i efterhand måste vi som forskare ge oss själva lite självkritik. När vi ser tillbaka på vårt 
arbete är det ett par saker som vi hade önskat att vi gjort annorlunda. Det ena är att vi i och 
med våra 21 intervjuer vid analystillfället hade en alldeles för stor mängd data. I och med det 
här känner vi att vi kanske har gått miste om en del viktig information. Vi har försökt 
kompensera med att vara färdiga med uppsatsen i god tid för att på så sätt ha tid över till att 
gång på gång läsa igenom den. Det är tyvärr omöjligt att säga om vi i och med den extra tid vi 
lagt ner på analysen har lyckats fullt ut, men anser oss ändå ha gjort ett gott försök. 
 
Den andra delen i vår självkritik är att vi enbart har behandlat litteratur och teorier som stödjer 
vårt resultat. Vi är medvetna om att för att få ett så korrekt resultat som möjligt behövs 
motsägande teorierna, kanske har vårt arbete i och med det här blivit en aning skevt. 
Anledningen till att vi inte, fastän medvetenheten finns, har försökt rätta till det här är att tiden 
har varit för knapp, för mycket tid har gått till analys och utskrift av intervjuer. 
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3. TEORI 
 

Anell, Ouchi och Östergren och Sahlin-Anderssons teorier kommer att behandlas i vårt 
teoriavsnitt. Ovanstående teorier bekräftas av andra författare, löpande i texten. Vi använder 
Anell för att beskriva sjukvårdens utveckling och budgetens roll, Ouchi använder vi för att 
kunna förklara målinkongruens och därmed det ökade behovet av mätningar. Medan 
Östergren och Sahlin- Andersson ger oss en ökad förståelse för vilka tillvägagångssätt 
sjukvårdens olika aktörer kan anta. Till sist presenteras den konceptuella modellen som vi har 
använt oss av vid utformning av vår intervjuguide och i vårt fortsatta arbete.      
 
3.1 Anell – Resultat/Budget 
Från 1970-talet och framåt har ett flertal budgetreformer genomförts inom sjukvården. 
Budgetens roll har förändrats från att vara ett verktyg för den centrala planeringen av 
verksamheten till att vara ett verktyg för lokala distrikts- och basenheters ekonomiska ansvar 
(Anell 1990, s. 183ff). 
 
L-planen, som presenterades första gången i början på 70-talet, innebar en central styrning 
med fokus på kostnadsslag. L-planen följdes snabbt av förslag om så kallad 
programbudgetering, vilken dock ej kom att genomföras i praktiken. Den tredje reformen, 
rambudgeteringen, innebar en övergång till ett mer lokalt ansvar för de olika 
sjukvårdsdistrikten vilket innebar att de själva fick bestämma över fördelningen av de från 
landstingen tilldelade resurserna. 1983 kom rekommendationer från landstingsförbundet att 
genomföra budgetering på verksamhetsområden. Orsaken till förändringen var ett missnöje 
bland politikerna, vilka ansåg att de tidigare budgetformerna inte fungerat som styrinstrument.  
I och med det här återgick planeringen till att bli mer central, men däremot var 
detaljeringsgraden lägre än vid L-planen och programbudgeteringen. Från och med slutet på 
80-talet blev köp och säljmodeller allt mer populära inom landstingen. Den här utvecklingen 
kan ses som ytterligare ett steg mot ett utökat lokalt ansvar. De här reformerna har med andra 
ord inneburit olika typer av styrning (Anell 1990, s. 183ff). 
 
Entusiasmen för köp/säljmodellen försvann i mitten på 1990-talet. Den kunde inte lösa 
sjukvårdens finansiella problem. Men ambitionen att utnyttja budgeten för decentraliserat 
ansvar kvarstår även inom dagens budgetstyrning. Det decentraliserade budgetansvaret kan 
förekomma tillsammans med beställar- utförarmodellen. Den sistnämnda modellen innebär att 
politikerna blir beställare av sjukvården. 
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Figur: 2 Anell A (1990, s. 187), Från central planering till lokalt ansvar och egna tillägg. 
 
Öhrming och Sverke (2001, s. 31) anser att de reformer som genomfördes under 1980 och 
1990-talet skapade en organisationsidentitet vid sidan av det sedan gammalt dominerande 
medicinska idésystemet. Författarna framhäver att det nya som tränger fram är mer 
företagslikt, i form av avgränsbara, mätbara och styrbara enheter. Orsaken tillskrivs tidsandan.   
 
Olika aktörer såg budgeten på olika sätt. Administratörerna och politikerna betraktade 
budgeten som ett planeringsinstrument medan läkarna såg budgeten som ett instrument för 
administratörerna. Att resurserna med tiden blev knappare och knappare gjorde inte samspelet 
och förståelsen dem emellan enklare (Anell 1990). Även mellan politikerna kunde det finnas 
motsättningar för hur sjukvårdsverksamheten skulle styras. Tidigare har det även varit så att 
incitamenten mellan de olika aktörerna till att vara överens, inte varit särskilt höga.  
 
I och med att de olika aktörerna har olika och ibland vitt skilda åsikter antar de olika roller 
inom budgetprocessen. Det här gör att budgetarbetet blir mer av en förhandling mellan de 
olika aktörerna, för att på så sätt komma fram till en av alla parter accepterad lösning. Att 
aktörerna kan byta roller klargör författarna Broström med flera (1999 s. 202), när de 
presenterar Wildavskys teori. Wildavsky understryker att aktörerna kan vara väktare i en 
situation medan rollen som förkämpe ligger närmare till hands i ett annat förhållande. 
Väktarna håller i pengarna medan förkämparna vill ha ökade resurser till verksamheten. 
 
Situationen med växande ekonomiska problem kan bli ett än större problem i en organisation 
där yrkeskategorierna drar åt olika mål. Ouchi analyserar hur målinkongruens8 kan hanteras i 
ett styrningsperspektiv. 

8 Bristande målöverenskommelse. 

Decentraliserat   
budgetansvar 

Beställar – utförar - 
modell 
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3.2 Ouchi – Byråkratisering/Marknad 
Personer i en organisation har delvis skilda mål. Enligt Ouchi (1980, s. 130ff) är problemet att 
få arbetsgivare och arbetstagare att arbeta mot samma mål. Han definierar tre former för hur 
en organisation kan styras, marknader, byråkratier och klaner. Med organisation menar Ouchi 
i det här sammanhanget ”any stable pattern of transactions between individuals or 
aggregations of individuals” (Ouchi 1980, s, 132).  
 
På en fri marknad är det konkurrensen som styr. De priser man kan få ut på marknaden 
avspeglar organisationens prestationsnivå. Genom det här styrs organisationen av marknaden, 
är inte priserna tillräckligt låga eller kvalitén högre än konkurrenternas kommer ingen att köpa 
varorna eller tjänsterna. Dålig lönsamhet tvingar organisationen till effektivisering eller 
nedläggning. Enligt Ouchi (1980, s. 131ff) kan tilliten mellan aktörerna minska om en 
situation uppstår där det bara finns en möjlig köpare och motparten erbjuder en speciell 
produkt. Bristen på tillit medför att intresset ökar för insyn i motpartens verksamhet. Vilket 
kan leda till att transaktionskostnaderna som informationsbehovet skapar kan bli alltför höga 
för att handel ska löna sig. Även Stokey och Zeckhauser (Donahue, 1992, s. 22) anser att för 
höga transaktionskostnader och ofullständig, oriktig eller asymmetrisk information leder till 
marknadsmisslyckanden.  De anser även att yttre faktorer som inte innefattas i priserna och 
offentliga varor eller tjänster9 kan leda till att marknaden misslyckas. Enligt Ouchi (1980, s. 
131ff) leder marknadsmisslyckande till att organisationen blir byråkratisk.  
 
Vid jämförelse med marknader har byråkratier två egenskaper, dels är de anställda villiga att 
underordna sig cheferna och deras beslut angående driften av verksamheten, dels skapar 
byråkratin förtroende mellan de anställda. För att en byråkratisk styrning ska fungera behövs 
en auktoritetshierarki som bygger på sociala överenskommelser (Ouchi 1980, s. 130ff). Vilka 
regler och procedurer som ska användas avgörs av cheferna, och individerna belönas när de 
följer de här reglerna och föreskrifterna (Hatch tolkar Ouchi 1980, s. 373f). 
 
En klanstyrning innebär att det är kulturella värderingar, normer och förväntningar som 
primärt utgör styrningsmekanismerna. Nya medlemmar socialiseras10 in i organisationen för 
att på så sätt skapa målkongruens. Genom att individerna har samma utbildning och träning 
för professionen har de lagt sig till med liknande normer och förväntningar (Ouchi 1980, 
s.132). Om inte det professionella engagemanget överensstämmer med organisationens 
intressen, kan det leda till att troheten för yrkeskåren är starkare än troheten för organisationen 
(Hatch tolkar Ouchi 1980, s. 372). Om även klanstyrningen skulle misslyckas kan det 
utvecklas en kontroll som endast blir ceremoniell och symbolisk (Ouchi 1980, s. 137).  
 
Marknadsstyrning och byråkratisk styrning är den traditionella styrningen i organisationer och 
utgår från grader av mätbarhet avseende resultat och beteende. Vid klanstyrning, är som 
beskrivits ovan, styrningen rituell och i stället för mätningar väljer man ut personer som 
passar in i organisationen, därmed undviks inkongruens i målsättningen mellan individerna i 
organisationen. I organisationer finns, enligt Ouchi, alla tre styrmekanismerna representerade, 
men i olika grader. Vilken styrform som är att föredra beror på om det går att få bukt med 
målkonflikterna eller om det går att mäta de individuella prestationerna (Ouchi 1980, s. 
130ff). Aidemarks modell nedan visar när och hur klanstyrning ersätts med mer av byråkrati 
eller marknad. Målkonflikter är orsaken och mätningar lösningen.  
 

9 Varje människa drar nytta av dem vare sig han bidrar till betalning för dem eller ej. 
10 Lära sig att betrakta sig själv på ett bestämt sätt. 
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Figur 3 Källa Aidemark 1998, s. 101. Målkonflikter och förutsättningar för olika 
styrformer. 

 
Inom de privata företagen har utvecklingen gått från marknadsstyrning, över byråkrati till 
klanstyrning. Inom sjukvården har utvecklingen varit den motsatta, genomförda reformer har 
inneburit en förskjutning från klanstyrning, över byråkrati till marknadsstyrning (Aidemark 
1998, s. 98ff). Från början var det de professionella själva som i princip kunde bestämma hur 
mycket resurser som behövdes i verksamheten. I och med rambudgeten övergick styrningen 
till byråkrati, för att sedan förskjutas mot marknadsstyrning. En av orsakerna till reformerna 
är den på senare årtionden uppkomna resursbristen inom svensk sjukvård. Som en följd av 
den här resursbristen syns idag en alltmer marknadsstyrd sjukvård med till exempel köp och 
säljmodellen, där man bjuder ut sina tjänster på marknaden.  
 
Även Östergren och Sahlin-Andersson (1998, s. 196) anser att det finns målinkongruens i 
sjukvårdens organisation. De menar att det finns tre olika logiker inom organisationen, 
nämligen politik, profession och administration, och det är mellan de här grupperna som 
målen skiljer sig åt. Precis som Ouchi (1980, s. 129ff) anser de att en organisation inte 
behöver gå mot byråkrati/marknad så länge alla inom organisationen har samma mål.   
 
3.3 Östergren och Sahlin-Andersson – Mötet 
Östergren och Sahlin-Andersson beskriver ”de skilda världarna” som finns i sjukvårdens 
organisation. Deras förklaringar till hur möten mellan olika yrkesgrupper ter sig hjälper oss 
att förstå interaktionen mellan yrkesgrupper och ledningen.   
 
3.3.1 Kulturella mötet  
Grupper integreras allt mer och det här leder många gånger till kulturella krockar inom 
organisationer. Östergren och Sahlin-Andersson (1998, s. 166) beskriver det kulturella mötet 
mellan de tre logikerna11 och betonar skillnader i normer, värderingar, principer och logiker. 
För att bättre förstå den kulturella krocken delar författarna in chefsöverläkarna utifrån vilken 
strategi de väljer. Författarna har iakttagit följande tre tillvägagångssätt att hantera mötet: 
konflikt, förhandling och åtskillnad. Förutsättningarna för att kunna studera de tre 
strategierna, enligt författarna, är att granska mötets karaktär, verksamhetschefens 
samordnande roll mellan klinik och ledning samt vilken sorts kommunikation det finns mellan 

11 Professionella, politiker och administratörer.  
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verksamhetschefen och de andra aktörerna. Varav de två första förutsättningarna är 
tillämpbara i vårt arbete.  
 
Om ledarna för logikerna upplever mötet, mellan aktörerna, som en maktkamp agerar de 
utifrån konfliktstrategin. Konfliktstrategin karaktäriseras av en maktkamp mellan de tre 
domänerna där aktörerna uppfattar varandra som betydelselösa och okunniga, vilket innebär 
att det dyrbara tillfället för dialog inte används. I den andra strategin ses mötet som en 
förhandling och förutsätter en god kontakt mellan aktörerna, sammanträdet kan få fruktbara 
resultat. Den tredje strategin, åtskillnad, karaktäriseras av meningslöshet, avsaknad av åsikter 
och neutralitet. En tillämpning av den här strategin leder till ”status quo” (Östergren och 
Sahlin-Andersson 1998, s. 166f). 
 
De tre strategierna, utifrån en samordnande synvinkel, innefattar följande tre skilda 
samordningsroller. I konfliktstrategin återfinns verksamhetschefens roll som 
vidareförmedlare, det vill säga budskapen uppfattas som obegripliga och de vidareförmedlas 
utan någon större förståelse. Verksamhetschefens roll i förhandlingsstrategin är att vara en 
förhandlare. Rollen handlar om att förhandla fram bra resurser och villkor för kliniken, samt 
att omformulera och översätta nya budskap och idéer till den egna verksamhetens språkbruk. 
Mötet är en produktiv dialog mellan aktörerna. I den tredje strategin (åtskillnad) fungerar 
verksamhetschefen som en beskyddare, för den egna verksamheten. Mötet uppfattas som om 
det inte har hänt och här är kommunikationen filtrerad, det vill säga verksamhetschefen 
beskyddar sin personal genom att inte förmedla motstridande information (Östergren och 
Sahlin-Andersson 1998, s. 168f). 
 
De tre ovan nämnda strategierna skiljer sig åt också när det gäller kommunikationen mellan 
ledningen och verksamhetschefen, framför författarna Östergren och Sahlin-Andersson (1998, 
s. 168ff). En tillämpning av konfliktstrategin resulterar i en envägskommunikation mellan 
verksamhetschefen och ledningen. Någon dialog existerar inte. Verksamhetschefen som 
tillämpar förhandlingsstrategin har istället en dialog med ledningen och andra för 
verksamheten viktiga system. Åtskillnadsstrategin resulterar i en filtrerad kommunikation 
mellan ledningen och verksamhetschefen. Med det här menas att chefen väljer att inte 
vidareförmedla sådan information som denne anser kan förvirra och påverka klinikens rutiner 
när det gäller att ta hand om patienter. 
 
3.3.2 Hur överbryggs klyftan mellan domänerna?  
Klyftan mellan politik, profession och administration kommer att ta tid att överbrygga. 
Samförstånd tar alltså tid och översättning är primärt för att kunna förstå varandra. Att 
aktörernas erfarenheter och krav översätts till ett språk som går att applicera i verksamheten, 
är en betydelsefull faktor för samförståndet. Översättningen kräver dock en dialog som 
innebär att det inte fungerar att bara översätta åt ett håll, det måste ske en översättning åt båda 
hållen (Östergren och Sahlin-Andersson 1998, s. 194f). 
 
Motsättningarna kan bara hanteras inte lösas. De olika logikerna har dominerat olika 
tidsperioder och präglat sjukvårdens organisation därefter. Det här innebär att under 70-talet 
fanns det inga ekonomiska begränsningar och därmed få konflikter.  En hantering av de skilda 
världarna kan göras genom att kombinera de olika logikerna och lyfta fram de frågor som inte 
är tidstypiska, för organisationen (Östergren och Sahlin-Andersson 1998, s. 196). 
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Östergren och Sahlin-Andersson (1998, s. 198) åskådliggör att de tre logikerna har försökt 
inordnas i en tydlig hierarki och styrkedja med hjälp av reformer. Syftet med de här 
reformerna var att riva gränserna mellan logikerna och skapa moderna organisationer, för att 
kunna påverka arbetsorganisation, arbetssätt och arbetsformer inom sjukvården.  
 
3.4 Konceptuella modellen  
I modellen nedan behandlar vi i det första blocket resultat och budget. Anell ger oss en 
översikt av den senaste tidens reformer inom sjukvården och budgetens roll. I nästa block 
återfinns Ouchi som ett verktyg för att visa betydelsen av mätningar och målkongruens. Det 
tredje och sista blocket behandlar de kulturella mötena, som uppstår i sjukvårdens 
organisation, det här görs med stöd av Östergren och Sahlin-Andersson. Vi presenterar i 
modellen de begrepp som teorigenomgången pekar på som intressanta för den empiriska 
studien 

 
 
 Figur 4. Källa: Egen. 
 
I intervjuguiderna har vi numrerat frågorna för att lättare kunna koppla samman den med de 
områden vi har tagit upp i den konceptuella modellen. Skillnaden mellan de två 
intervjuguiderna beror på att de ska passa in i de olika styrformerna. Första blocket behandlar 
mätning av ekonomi resultat/budget och här ingår de två första frågorna i våra intervjuguider. 
Det här för att vi vill se vad respondenterna hade för förväntningar på de nya styrformerna 
och hur de upplevt den, även om stoltheten har förändrats med styrformen. Det andra blocket 
är byråkratisering/marknad och det här behandlas av frågorna tre till sju i intervjuguiderna.  
Anledningen till att vi behandlar just det här är för att se hur arbetsgivaren får sina 
arbetstagare att verka för samma mål. Hur uppmuntran sker och om ”fotfolket” kan påverka 
sin arbetssituation i styrformerna. Vårt tredje och sista block behandlar frågorna åtta till tio i 
intervjuguiderna. Vi ville utröna hur ledningen bemöter sin personal vad det gäller 
information och beslutsprocesser. 
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4. EMPIRI 
 

I nedanstående kapitel kommer vi att delge läsaren den data vi har samlat in under våra 
intervjuer. Empirin är indelad i olika avsnitt som baseras på vår konceptuella modell och 
indelningen i intervjuguiderna. 
 
4.1 Helsingborg/Ängelholm 
4.1.1 Bolagsstyrning 
Anställda på de båda sjukhusen hade förväntningar inför bolagiseringen om att det skulle bli 
lugn i lägret igen och därmed arbetsro. Vilket de har önskat vid varje reformtillfälle. I 
Ängelholm fanns en tydligare optimism för bolaget då de skulle slippa lillebrorrollen, som 
parsjukhustiden medförde, och bli ett självständigt sjukhus igen. Ser vi till Helsingborgs 
Lasarett fanns där också optimism men inte lika stor sådan.  
 

”Det kunde inte bli sämre än när det var parsjukhus... För det var, det var jätte 
jobbigt.” (Undersköterska, Ängelholms Sjukhus AB)  

 
”Många hade nog stora förväntningar på att nu skulle det bli så där alltså riktigt, 
riktigt bra men det har väl tyvärr kommit på skam en hel del för att jag menar jobbet 
är det samma och pengar finns det är ju samma sparbeting hela tiden ju.” 
(Försörjning, Helsingborgs Lasarett AB)  

 

I Ängelholm upplevde medarbetarna ett nedläggningshot både före och under 
parsjukhustiden, de ansåg även att Helsingborgs Lasarett prioriterades under den här 
tidsperioden. Bolagiseringen kom som en räddning och sjukhuset fick tillbaka sin 
självständighet. I Helsingborg var personalen däremot inte lika positiva till bolagiseringen och 
de upplevde inte heller parsjukhustiden som något negativt. En annan förväntning som kunde 
skönjas var att de i Helsingborg/Ängelholm trodde, precis som nedanstående citat visar, att 
sjukvården enbart skulle vara till för de förmögna.  
 

”Folk trodde att bara de som hade pengar skulle opereras.”(Undersköterska, 
Helsingborgs Lasarett AB) 

 
Facket hade förväntningar på direkta förhandlingar av löner och påverkan på arbetstider. De 
trodde även att personalen skulle få högre lön för extra arbetsinsatser. Utfallet av deras 
förväntningar infriades dock inte och deras insyn i personalens löner försvann. 
 

4.1.1.1 Hur blev det? 
Bolagiseringen har inneburit att personalen har uppmärksammats mer av ledningen än 
tidigare. Även om de personalfrämjande åtgärderna inte utgör några stora summor, känner 
personalen ändå en enorm uppskattning. En av våra respondenter påpekade att de inte var 
vana vid den här uppskattningen och uppmärksamheten från förvaltningstiden, det här är 
något personalen är rädda att mista när bolaget rivs upp och förvaltningen tar vid. 
Bolagiseringen ledde även till att personalen fick mer egenansvar samt en större arbetsglädje. 
Inom alla yrkeskategorier i Helsingborg/Ängelholm är de överens om att bolagiseringen 
innebar ökad produktion samt att medarbetarna uppmärksammades av VD:n.  
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”Ja verkligen, Sallerfors såg oss här på denna avdelning, vi ökade mycket under  
bolagiseringen och utvecklade nya arbetsuppgifter. Blev även mer 
personal.”(Försörjningen Helsingborgs Lasarett AB) 

 
Alla våra respondenter vid Helsingborg/Ängelholm är positiva och de har haft svårt att finna 
något negativt med bolagiseringen. Det som betraktas som negativt är att 
offentlighetsprincipen12 försvann, samt att många gått in i väggen, vilket respondenterna 
ansåg berodde på den ökade produktionen. Att bolaget inte fick finnas kvar de fem år som var 
avtalat från början uppfattas också som negativt. De känner helt enkelt att de inte hunnit 
uträtta och utvärdera någonting i bolaget. Bolagsformen har inte ens haft två år på sig, för 
redan innan valet, hösten 2002, klargjorde oppositionen i Region Skåne att bolagen skulle 
rivas upp om de vann valet. En av våra respondenter påpekar att många inom personalen i 
Ängelholm röstade borgerligt för att säkerställa bolagets fortsatta överlevnad. 
 

”Jag tycker att det är synd att vi inte fick ha dessa fem åren som de hade beslutat utan 
så fort det blir en annan majoritet så väljer man att kullkasta allt det andra precis som 
om man har något sorts behov av makt.”(Undersköterska Ängelholms Sjukhus AB)  

 
Facket i Ängelholm delar medlemmarnas positiva inställning till bolaget, medan facket i 
Helsingborg har en mindre positiv inställning precis som sina medlemmar. I Ängelholm fanns 
nedläggningshotet vilket skapade en mer positiv inställning till bolagiseringen.  
 
4.1.1.2 Ta med från bolagstiden 
Självklart vill alla respondenter ha kvar det som de fått, alltså alla förmåner och allt annat som 
har varit positivt med bolaget. De vill att sjukhuschefen ska kämpa för att hålla kvar det här 
även inom förvaltningen. Det här gäller naturligtvis båda sjukhusen och alla yrkeskategorier. 
Facket i Helsingborg vill ta med sig in i förvaltningen att man får prova och testa olika 
modeller på sjukhuset. Till exempel arbetstidsmodeller. Facket tycker även att de i 
Helsingborg/Ängelholm har kommit ett steg längre i resultat- och utvecklingssamtalen än på 
andra sjukhus.  
 

”Jag kan bara prata för Kommunal och vi vill ha med 
arbetstidsförkortningen.”(Undersköterska Helsingborgs Lasarett AB) 
 
”Jag hoppas att det som har utvecklats under den här tiden får vara kvar. 
Utvecklingen ska ju inte gå bakåt.”(Försörjningen Helsingborgs Lasarett AB) 

 
”Ja, den här korta besluts...lyssna på personalen. Lyssna på vad personalen säger. 
Viktigast är att personalen mår bra och att man får arbetsro. Att man inte skiftar 
inriktning var gång det blir en  politisk majoritet. Det tycker jag är det viktigaste men 
framför allt att personalen får...”(Undersköterska Ängelholms Sjukhus AB) 

12 Principen att all myndighetsutövning skall ske under allmän insyn och kontroll (Bonniers svenska ordbok 
1997) 
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4.1.2 Stolthet 
Generellt sett är alla respondenter stolta över sitt arbete och vad de åstadkommer. Varken 
sjukhus eller yrke har någon inverkan på stoltheten. Det enda vi kan tillägga är att personalen 
i Ängelholm uppgav att de kände mindre stolthet under parsjukhustiden, än vad de gjorde i 
bolaget. 
 

”Ja, jättestolt, eller, kanske inte så jättestolt, men stolt är jag.”(Undersköterska, 
Ängelholms Sjukhus AB) 
 
”... jag är stolt över det som jag åstadkommer i mitt arbete.”(Försörjning, 
Helsingborgs Lasarett AB) 

 

Facket har inte tillfrågats i den här frågan eftersom det inte är av relevans för vår 
undersökning. 
 
4.1.3 Mätinstrument 
När vi undersökte sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm talade våra respondenter om att de 
tillämpar Balanced Scorecard13, vilket introducerades redan under parsjukhustiden som ett 
hjälpmedel till QUL (Qvalite, Utveckling, Ledarskap)14. Balanced Scorecard ska leda 
kvalitetsarbetet i önskad riktning. På avdelningarna har det gemensamt utvecklats egna 
målkort för att kunna mäta grad av måluppfyllelse. Generellt har målkorten för varje 
avdelning fungerat bra trots att personalen inte är speciellt insatta i de övergripande målen, det 
är även så att målkorten inte är fullt utvecklade ännu. Personalen håller fortfarande på att 
bilda sig en uppfattning om vad Balanced Scorecard egentligen innebär. Genom utbildning 
har personalen introducerats i det nya tankesätt som Balanced Scorecard kräver.  

 
”... ja i andras ögon kanske lite banala mål men det är ju sånt som att patienten ska 
ligga bekvämt, vi ska försöka ordna en kudde till varje patient och man ska titta till 
dom minst en gång i halvtimmen, man ska se till så att de får att dricka och är det 
speciellt sådana som inte har anhöriga med sig ska man ju titta till lite extra. Men det 
är ju sådana mål som vi har.”(Undersköterska Helsingborgs Lasarett AB) 
 
”Ja, de vill att vi ska säga hur det ska gå till och sedan får vi själva skiten för 
det.”(Försörjningen Ängelholms Sjukhus AB) 

 
Ovanstående citat visar att det finns skillnader mellan olika yrkeskategorier. Det här citatet 
kommer från försörjningen och påvisar att de inte är lika positiva till målkort som 
undersköterskorna generellt sett är. Respondenten menade att om medarbetarna på en 
avdelningen verkligen kämpade för att öka effektiviteten, resulterade det i 
personalneddragningar. De fackliga respondenterna har en positiv inställning till Balanced 
Scorecard. Något vi lade märke till under våra intervjuer var att många hade svårt att skilja på 
Balanced Scorecard och lönekriterier.  

13 Enligt Ljungberg och Larsson (2001, s. 264) beskrivs Balanced Scorecard så här, ”ett strategiskt instrument för 
att utifrån vision och strategi skapa en struktur för verksamhetens övergripande nyckeltal”.  
14 En form av kvalitetssäkring inom den slutna vården. 
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4.1.4 Mål 
Nedanstående citat speglar vad majoriteten av personalen anser, nämligen att målen har nått 
ut till de anställa, men att få har tagit dem till sig.  Det massiva informationsflödet anges som 
en orsak till det här, det påpekas även att det inte är all personal som är intresserad trots att 
möjligheterna finns. Det här gäller de båda sjukhusen och samtliga yrkeskategorier. 
 

”... jag kommer inte ihåg. Men jag kan se pappret framför mig där man hade de här 
målen. De sattes upp på anslagstavlan och det var kanske inte alla som fick reda på 
dem men alla hade den möjligheten.” (Undersköterska, Ängelholms Sjukhus AB) 

 
Alla respondenterna vet att organisationen har mål men de kan inte redogöra för dem. Det 
finns dock respondenter som försöker ange några mål och de mål som anges är inte 
verksamhetsmål utan istället av mer ekonomisk karaktär.  
 
4.1.5 Personalfrämjande åtgärder 
Respondenterna framhöll kraftigt de presenter och andra personalfrämjande åtgärder de får. 
Det var nästan det första som påtalades och skillnaden mot tiden som förvaltningssjukhus var 
märkbar. Det som nämndes var julklappar, sommarpresenter, friskvård, fester, kurser, fri frukt 
och kaffe, samt rökavvänjningsprogram med fria nikotinplåster i tre månader. I Ängelholm 
infördes Undersköterskans dag med föreläsningar under en hel dag, tidigare hade liknande 
utbildningar bara funnits för sjuksköterskor och läkare.  
 

”Vi har då träffats och varit utbjudna hela sjukhuset...vi har haft tipsrunda, vi har ätit 
och haft väldigt trevligt ihop.”(Undersköterska Ängelholms Sjukhus AB) 

 
”Fri frukt, friskvård, nya arbetskläder, skodon, fri specialistläkarvård, gratis kaffe.” 
(Undersköterska Helsingborgs Lasarett AB) 

 
När det gäller de personalfrämjande åtgärderna finns det inte någon skillnad mellan sjukhusen 
eller mellan yrkesgrupperna. Däremot skiljer det mellan de olika avdelningarna när det gäller 
vilka personalfrämjande åtgärder som finns. Emellertid är det inte så att någon avdelning har 
fler eller dyrare åtgärder än någon annan avdelning. 
 
4.1.6 Individuella löner 
Överlag är de anställda, på de båda granskade sjukhusen i Region Skåne, och inom alla 
yrkeskategorier positiva till individuell lönesättning. Viktigt att notera är att individuella löner 
inte har kommit med bolagiseringen utan infördes innan. Tidigare användes en så kallad 
”lönetrappa” vid lönesättning, det var antal anställningsår som var avgörande för hur hög lön 
varje anställd fick. Respondenterna anser att den individuella lönesättningen förhindrar att 
vissa medarbetare följer med i löneutvecklingen utan att prestera något i gengäld, vilket även 
de två citaten här nedan visar.         
 

”...och det tycker jag är bra, man kan ju inte glida med längre måste prestera något, 
inte bara sitta på en stol och gnälla.”( Försörjning, Helsingborgs Lasarett  AB). 
 
”Jag ska ha lön för vad jag presterar. Så ser jag det...Visserligen har man kanske 
erfarenhet men det är vad jag gör av min erfarenhet det är det som är avgörande.” 
(Undersköterska, Ängelholms Sjukhus AB). 
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Lönekriterierna behöver, enligt flera respondenter, anpassas till varje verksamhet för att på så 
sätt stämma överens med verkligheten där.  En av våra respondenter tycker att det finns ett 
behov av att tillsammans, inom verksamheten, arbeta fram de här kriterierna. Det är viktigt att 
alla medarbetare är medvetna om och förstår de lönekriterier som gäller.  
 

”Man ska ha riktiga kriterier så att alla medarbetarna är medvetna om kriterierna. 
Väl kända kriterier som dom har godkänt, då är det jättebra.”(Undersköterska, 
Ängelholms Sjukhus AB). 

 
Det påtalades även här att offentlighetsprincipen försvann med bolagiseringen, vilket gör att 
respondenterna inte har insyn i varandras löner längre. 
 

”Man kunde till exempel inte ringa till lönekontoret och få reda på vad någon annan  
hade i lön. Det var precis så som det fungerar i privata företag.”(Undersköterska, 
Helsingborgs Lasarett AB). 

 
Facket däremot anser att individuell lönesättning inte är särskilt bra och grundar det här på att 
det ger för lite löneökning i förhållande till de extra arbetsprestationerna. Från centralt håll på 
Kommunal har det skrivits ett avtal med arbetsgivarorganisationerna att individuell 
lönesättning ska gälla. Med andra ord finns det en intressekonflikt mellan facket centralt och 
de lokala representanterna. Åsikterna mellan de lokala fackrepresentanterna och de anställda 
vi intervjuat går också isär. Därmed delar Kommunals medlemmar den positiva inställning 
som facket centralt har.  
 
Anmärkningsvärt är att alla respondenter individuellt är positiva till individuell lönesättning 
men påpekar att de som är äldre är negativa till det här. Det spelade inte någon roll vilken 
ålder vederbörande besitter, de säger alla ändå som sagt samma sak.  
 
4.1.7 Schema 
Under våra intervjuer har några av våra respondenter berättat att de har ”Önskeschema” som 
innebär att varje medarbetare utgår från en tioveckorsperiod med önskade arbetspass. Sedan 
genomförs en uppföljning för att kontrollera att alla arbetspass är bemannade. Under varje 
period har dock de anställda tio ”vetodagar”, som inte får ändras. 
  

”Vi provade ett tag med något som de kallade önskeschema. Jag kallar det 
anpassningsschema.”( Undersköterska Ängelholms Sjukhus AB)  
 

Det finns respondenter som säger att det här inte fungerar på vissa avdelningar, eftersom det 
inte passade med deras verksamhet. Även traditionella arbetsscheman tillämpas i dagsläget. 
Dessutom infördes flextid och varje anställd fick en veckas ledighet i form av flex från början. 
Det här har uppfattats både som positivt och negativt då många inte haft möjlighet att ta ut 
ledigheten på grund av den höga arbetsbelastningen. Viktigt att påpeka är att nya 
schemaläggningsmetoder inte kom med bolagiseringen.  
 
4.1.8 Ledningen 
Den generella uppfattningen är att personalen i Helsingborg/Ängelholm är positiva till att 
näringslivsrepresentanter sitter i styrelserna men att de egentligen aldrig har reflekterat över 
det här. I Ängelholm framgår det att alla anställda är mer nöjda med VD:n Lars Håkansson än 
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de anställda i Helsingborg är med sin VD Stefan Sallerfors. I Helsingborg finns skillnader 
mellan yrkeskategorier när det gäller nöjdheten med VD:n. Delar av försörjningen är mycket 
nöjda med honom, på den berörda avdelningen har medarbetarna fått uppmärksamhet, fler 
ansvarsområden och mer personal.  Överlag känner sig personalen sedda av ledningen och de 
är positiva till mer marknadsstyrning.  
 

”Visst ska man ha kunskap om verksamheten. Det är ju viktigt om man ska ha, men 
sedan samtidigt det är ju andra kunskaper att kunna driva och ta hand om sin 
personal. Det är ju nästan ännu viktigare och man är ju liksom påläst och är kunniga 
inom de bitarna som behövs när man sitter i de positionerna.”(Undersköterska 
Ängelholms Sjukhus AB) 
 
”Jag tycker att det är bra med personer från näringslivet, det kan behövas ett nytt 
tankesätt, inte bara de som är inom sjukvården. Och det blev det ju också, man såg all 
personal, inte bara de där ”uppe”.”(Försörjningen Helsingborgs Lasarett AB) 

 
Det finns dock anställda som är mer insatta i frågeställningen, vilket vi anser att ovanstående 
citat visar. Både på Helsingborgs Lasarett och på Ängelholms Sjukhus har respondenterna 
samma uppfattning när det gäller näringslivsrepresentanternas betydelse, det finns heller 
ingen skillnad mellan de olika yrkeskategoriernas uppfattning i frågan. De fackliga 
representanterna i Helsingborg har en annan uppfattning än kollegorna i Ängelholm när det 
gäller näringslivsrepresentanternas vara eller icke vara i sjukhusets styrelse. I Helsingborg är 
facket negativa till bolagiseringen, till skillnad från i Ängelholm där facket delar 
medlemmarnas åsikt. 
 

”Ja, det blir större administration, chefen kommer ju längre ifrån oss som jobbar. När 
det var kliniker så kunde jag ju direkt skälla på min chef, högste chef om man säger så 
för han fanns i korridoren.”(Facket Helsingborgs Lasarett AB) 

 
Här ser vi skillnader på att de fackliga representanterna på de olika sjukhusen har olika syn på 
bolagiseringen. I Helsingborg har det införts affärsområden15 vilket, enligt facket, har gjort att 
de anställda och ledningen har kommit längre ifrån varandra. Orsaken till att Ängelholm inte 
införde de här affärsområdena är att VD:n Lars Håkansson anser att Ängelholm inte behöver 
den här extra organisationsnivån16.  
 
4.1.9 Beslutsprocesser 
Våra respondenter i Helsingborg/Ängelholm påtalar att beslutsvägarna i bolaget är snabbare 
än vad de var under förvaltningstiden. De uppfattar även att det går fortare att få besked om 
det är något de undrar över.  
 

”Man har fått ta del av informationen det har gått snabbare. Man kan få besked 
nästan direkt om det var något man undrade över.”(Försörjningen Helsingborgs 
Lasarett AB) 

 
”...likadant beslutsfattning och sådant, det är inte det här segdragna utan det har 
varit mer liksom tjoff, tjoff.”(Undersköterska Helsingborgs Lasarett AB) 

15 Se bilaga 3. 
 
16 Se bilaga 4. 
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Det finns ingen skillnad mellan sjukhusen, yrkesgrupperna eller vad de fackliga 
representanterna tycker. 
 
4.1.10 Informationssystem 
I både Helsingborg och Ängelholm tycker de anställda att informationsflödet har blivit både 
snabbare och effektivare i och med datorns etablerande. Problemet med datoröverförd 
information är att alla får allt, oavsett om det berör dem eller ej, även att det inte är all 
personal som är ”vän” med datorn påtalas som en svårighet.   
 

”Det fungerar bra ... inne hos oss så är det suveränt. Man får kontinuerligt, ja det fick 
man tidigare också, men då fick man gå i lilla brevlådan, läsa lappar och så. Det är 
mycket, mycket smidigare.”(Undersköterska Helsingborgs Lasarett AB) 

 
I Ängelholm är det Lars Håkansson som genom sina månadsbrev på mailen informerat de 
anställda om vad som hänt och vad som är på gång medan det i Helsingborg infördes 
”Inblick” där personalen själv har möjlighet att ta del av den aktuella informationen. Inblick 
är ett intranät som alla anställda på Helsingborgs Lasarett AB har tillgång till via personlig 
inloggning.   

 
”Vi har inblick där det då kommer nyheter. Men sen får man ju lära sig det där med, 
det finns ju många som inte, som aldrig sätter sig vid datorn. Det finns fortfarande 
dom som är rädda för det...”(Försörjningen Helsingborgs Lasarett AB) 

 
Det är alltså upp till var och en att ta del av den information som ges. Det är i och för sig inget 
nytt men nu är personalen tvingade att ta del av informationen vid datorn. Några av 
respondenterna påpekade att det bland personalen finns en outtalad rädsla för datorn.  
 
Det är idag så att personalen själva måste gallra bland den information som ges. Förr när allt 
gick som internpost var det någon annan som skötte urvalet. Det finns heller ingen avsatt tid 
för informationsinhämtning. Det är undersköterskorna som främst påtalar tidsbrist som orsak 
till att de inte hinner läsa sina mail medan försörjningspersonalen inte nämner det alls. 
Resultatet av tidsbristen kan bli att viktig information går förlorad.   
 

”Vi har ingen avsatt tid för information då vi jobbar hela dagarna. Jag blir glad bara 
jag hinner öppna mitt mail.”(Undersköterska Helsingborgs Lasarett AB) 

 
”Man skickar mail till alla, man borde sålla. Det är för mycket mail om allt möjligt.” 
(Undersköterska Helsingborgs Lasarett AB) 

 
4.2 Blekingesjukhuset 
4.2.1 Förvaltningsstyrning 
De tillfrågade respondenterna har generellt sett inte märkt någon större skillnad vad det gäller 
förändringen från två självständiga sjukhus till ett Blekingesjukhus. Ett viktigt konstaterande 
är att det är många som inte ens vet när sjukhusen bytte driftsform till ett sjukhus med två 
kroppar. Det finns dock några avvikande åsikter om att arbetet har blivit tyngre sedan 
sammanslagningen genomfördes och förväntningarna från de aktuella respondenterna var 
negativa, eftersom de hade en aning om vad som stundade. Deras förväntningar var dels 
grundade på erfarenheter från studiebesök på andra sjukhus, men även i det sunda förnuftet. 
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En respondent påtalar att på sjukhuset i Karlshamn fanns det en osäkerhet inför 
sammanslagningen som till viss del berodde på förutfattade meningar om vad de anställda i 
Karlskrona tyckte och tänkte om sjukhuset i Karlshamn. Lite av ”lillebror/storebror” som en 
av våra respondenter uttryckte det. Idag finns inte den känslan bland respondenterna i 
Karlshamn.  
 

”Vi trodde, att de i Karlskrona, tror att de är störst, bäst och vackrast. Men så var det 
inte...Vi har ett bra samarbete med de i Karlskrona, och de har lärt sig en del av oss.” 
(Undersköterska Blekingesjukhuset)   

 
4.2.1.1 Hur blev det? 
Det positiva som sammanslagningen medförde var enligt vissa respondenter ett ökat 
samarbete mellan Karlskrona och Karlshamn. Till exempel kan köken byta varor med 
varandra vid behov och behöver inte vänta på de ordinarie leveranserna. Något annat som 
också nämndes som positivt är att inblicken i varandras arbete vid de olika sjukhusen har 
ökat. Den negativa biten som har ventilerats är att det kan bli för stora avdelningar samt att 
många av cheferna är stationerade i Karlskrona. Det genomgående svaret på vad målet var 
med sammanslagningen, är att den gjordes för att spara pengar.  
 

”Ja det väl kanske gjort att vi har kommit närmre varandra även på den fackliga 
sidan. Givetvis. På något vis kan man ju också se fördelen i att medlemmar i 
Karlshamn kontra Karlskrona då, får samma förutsättningar och vice versa. Vi har ju 
sett att det fanns vissa skillnader i synsätt och lite så va. Det har säkert gjort att vi har 
anammat samma synsätt i smått och stort kan man ju säga.”(Facket 
Blekingesjukhuset)     
 

De fackliga åsikterna skiljer sig lite då någon pratar om ett ökat samarbete och någon annan 
om hur det skulle kunna bli vid en nedläggning av ett sjukhus. Den senare framhäver att i 
sådana fall skulle kostanden för utomlänsvård öka eftersom Blekingarna inte är villiga att åka 
genom hela länet för att få vård, utan istället väljer ett sjukhus utanför länet, närmre hemorten. 
Den generella uppfattningen om Blekingesjukhuset är att de positiva aspekterna väger över de 
negativa.   
 
4.2.2 Stolthet  
Alla tillfrågade säger att de känner stolthet för sitt arbete. Deras stolthet grundar sig i att de 
arbetar med människor och inte i att de arbetar i Karlskrona eller Karlshamn. Det här innebär 
att det inte spelar någon roll var de arbetar och att det inte finns några skillnader mellan 
yrkesgrupper, utan större betydelse har vad de uträttar i sitt arbete.  
 

”Det känns som om jag behövs här...”(Försörjningen Blekingesjukhuset) 
 

”Ja det är klart att man är stolt över det arbete man utför.”(Undersköterska 
Blekingesjukhuset) 

 
Stoltheten hade inte minskat med en klapp på axeln av chefen eller medarbetarna. Några av 
våra respondenter påtalar att avsaknaden av den här typen av uppskattning är stor.  
 

”Det behövs nog lite mer klapp på axeln kanske.”(Försörjningen Blekingesjukhuset) 
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Våra fackliga respondenter har vi valt att inte tillfråga, om stolthet, då vi ansåg att frågan 
saknar relevans för vår undersökning.  
 
4.2.3 Mätinstrument 
När vi frågade om mätningar blev responsen inte som väntad. Respondenterna var i vissa fall 
frågande till begreppet mätningar och andra svarade med vårdtyngdsmätningar och diverse 
andra undersökande mätningar.  
 

”Vi har vårdtyngdsmätningar dagligen som redovisas till varje basråd, och kurvan 
bara ökar och ökar. Från början tyckte vi att det var skittråkigt att göra mätningarna, 
men vi märker ju att de resulterar i något.”(Undersköterska Blekingesjukhuset)   

 
De mätinstrument som finns har utvecklats över tiden och medarbetarna märker så smått att 
det ger resultat. Från försörjningen förmedlades även att det finns mätningar som beräknar 
arbetsinsatsen och hur lång tid de olika arbetsmomenten ska ta. En orsak till att den här typen 
av mätningar införs är av besparingsskäl.  
 

”...inför de här besparingarna då ska vi ju mäta våra områden då. Hur lång tid det 
ska ta att städa.”(Försörjningen Blekingesjukhuset) 

 
De fackliga respondenterna bekräftade att det finns mätningar och att det finns nyckeltal. 
Nyckeltalen använder Blekingesjukhuset för att jämföra sig med andra liknade sjukhus och 
mätningarna används i besparingssyfte. Blekingesjukhuset använder sig av QUL (Qvalitet, 
Utveckling, Ledarskap) för att bedriva systematiskt förbättringsarbete inom organisationen. 
  
4.2.4 Mål 
Några övergripande mål är majoriteten av våra respondenter inte medvetna om. Det finns 
däremot en större medvetenhet vad det gäller de avdelningsanpassade målen. Många talar om 
servicen i deras yrke som ett mål för verksamheten, när vi frågar om de känner till målen för 
sjukhuset.  
 
Intervjuerna gav även avvikande respons. Det fanns ett fåtal som kände till målen för 
verksamheten, endast en av våra respondenter hade kunskap om verksamhetsplanen och dess 
innehåll. Respondenten berättar också att de har haft en genomgång av verksamhetsplanen på 
avdelningen. Det uppmärksammades nämligen att det fanns en stor okunskap, på avdelningen, 
beträffande sjukhusets mål.  
 

”Ja nu vet väl folk om att den finns men sedan är det ju det här med vad som står i 
den. Det är ju väldigt svårt att begripa det där. Det är ju en helt annan svenska om 
man säger.”(Försörjningen Blekingesjukhuset) 

 
4.2.5 Personalfrämjande åtgärder 
De anställda på Blekingesjukhuset har olika personalfrämjande åtgärder att tillgå. Det som 
respondenterna påtalade, under våra intervjuer, var främst en betald timme friskvård varje 
vecka, julklappar, massage och utbildningar. Det finns likaledes medarbetare som har fått 
massageutbildning för att kunna, vid behov, massera sina arbetskamrater. Däremot var det 
endast på en avdelning som kaffe och frukt fanns tillgängligt utan kostnad. Många av de andra 
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uttryckte istället en avsaknad av den här typen av personalfrämjande insats. Utöver de här 
personalfrämjande åtgärderna fann vi att en klinik fick startavgiften till Vårruset betald. 
 

”Julklappar får vi, det är varje verksamhetschef som ordnar julklapparna till sin 
personal.”(Undersköterska Blekingesjukhuset) 
 
”Ja, en timme i veckan när det passar, alltså när vi har tid och så.”(Försörjningen 
Blekingesjukhuset) 

 
På de olika avdelningarna anordnas fester och resor av personalen själva. Ett annat initiativ 
som är personalfrämjande är att försörjningen har startat en egen ViktVäktargrupp.  
 
De anställda utnyttjar inte friskvårdstimmen kontinuerligt enligt sin egen utsaga. Några 
påtalade tidsbristen medan andra sympatiserade med nattpersonalen som inte har möjlighet att 
utnyttja den här friskvårdstimmen. En av våra respondenter påtalar att det har myglats med 
friskvårdstimmen. Istället för att verkligen ”träna” har en del varit i centrum och uträttat 
ärenden.  
 
De skillnader som finns ligger på avdelningsnivå, det beror med andra ord inte på vilken 
yrkeskategori personalen tillhör. Några får ju, som tidigare nämnts, frukt till avdelningen en 
gång i veckan och dessutom får samma avdelning sponsring av läkemedelsföretag till resor 
och dylikt. De fackliga representanterna bekräftar vad våra respondenter har delgivit oss 
angående personalfrämjande åtgärder.   
 
4.2.6 Individuella löner 
Generellt sett var det bara en av våra respondenter på Blekingesjukhuset som sa att de på 
dennes avdelning inte använder sig av individuella löner. Att inte tillämpa individuell 
lönesättning har undersköterskorna på avdelningen själva kommit överens om. Värt att nämna 
är att det på den berörda avdelningen inte finns så många undersköterskor. 
 
Det avgörande för synen på individuell lönesättning är huruvida lönekriterierna fungerar och 
accepteras. Viktigt är också att första linjens chef/avdelningsföreståndaren kan omsätta 
kriterierna i praktiken. 
 

”Ja, det har vi och det fungerar bra. Det finns klara kriterier för vad som gäller...Om 
man till exempel går kompetensutveckling för undersköterskor får man 600 till per 
månad.”(Undersköterska Blekingesjukhuset) 

 
Flera av respondenterna uttrycker ett behov av tydligare lönekriterier för att veta vad som 
gäller om de går en utbildning eller på annat sätt höjer sin kompetens. En ytterligare 
anledning till att tydligare lönekriterier behövs är för att de anställda ska känna att de under 
lönesamtalen blivit rättvist behandlade och bedömda. Det finns svårigheter med det här 
lönesystemet. Det är nämligen så att nästan alla våra respondenter är rörande överens om att 
det efter varje lönesamtalsperiod uppstår konflikter medarbetarna emellan angående 
lönesättningen.  
 

”Det blir ju himla diskussioner efteråt.”(Försörjning Blekingesjukhuset)  
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För att slippa de här diskussionerna har de anställda på en avdelning vid Blekingesjukhuset 
valt att ha en tyst överenskommelse om att inte diskutera löner. Men det kan vara svårt att gå 
in i en löneförhandling när man inte vet vad arbetskamraterna har i lön. Det upplevs även 
bland våra respondenter som om att många kommer ”i kläm” under de här lönesamtalen. 
 

”Sedan är de ju lite upp till var och en att göra lite reklam för sig, ja att visa sig. 
Sedan är det ju tyvärr så...är det någon som är framåt dom har lätt att driva detta så 
och sedan så de som inte har det så lätt, kanske kan komma i kläm.”(Försörjning 
Blekingesjukhuset) 

 
Det märks ingen skillnad mellan yrkesgrupperna när det gäller hur den individuella 
lönesättningen fungerar. Delaktighet i utvecklandet av lönekriterierna skiljer sig i viss mån 
mellan de olika yrkesgrupperna, men det har ingen betydelse för uppfattningen och 
inställningen till individuella löner.  
 
Bland våra fackrepresentanter finns ingen skillnad vad det gäller uppfattningen om 
individuella löner. De känner att de bara har fått acceptera att det på central nivå har beslutats 
angående individuella löner och har därmed en negativ uppfattning. En ytterligare förklaring 
till den här negativiteten är framtidens ovisshet. Här går de fackliga åsikterna isär. Dels sägs 
det att i och med individuella löner minskar fackets roll medan andra anser motsatsen, alltså 
att facket får mer att göra och att det ställer högre krav på fackförbundet. En annan 
motsättning mot de individuella lönerna är att sjukvårdstanken, att arbeta i vårdlag, sägs emot 
när individuella löner tillämpas.  
 

”Man ska ha individuella löner och så ska man jobba som ett lag.”(Facket  
Blekingesjukhuset) 

 
En av de fackliga respondenterna ansåg att inställningen kommer att förändras och bli mer 
positiv med tiden. Kriterierna blir tydligare, mallar utvecklas och första linjens 
chefer/avdelningsföreståndarna blir varma i kläderna.  
 

”Förhoppningsvis kan det bli bättre...det har sina barnsjukdomar kvar fortfarande. 
Men jag tror att det handlar om att arbetar vi på rätt sätt så kommer det här att gå 
bra i slutändan.”(Facket Blekingesjukhuset) 

 
För att få systemet att fungera bra har arbetsgivaren på lokal nivå anordnat utbildningar om 
individuella löner för första linjens chefer/avdelningsföreståndare. Facket påpekade att 
Landstingsförbundet inte hjälpte till med det här utan tog enbart beslutet om individuella 
löner. 
  
Citatet nedan visar en aspekt på individuell lönesättning som inte tagits upp tidigare, men som 
nog är vanligare än man tror. 
 

”Och visst man kan höra det ibland att den ene eller den andre säger, det kan du göra 
för du har mer betalt”(Försörjningen Blekingesjukhuset) 

 30 



              Ekonomistyrning ur ”fotfolkets” perspektiv.  Marie Larsson  
                 Hur påverkas ”fotfolket” när sjukhus bolagiseras eller slås samman? Ann–Helene Mårtensson 
                   Åsa Nygren Ohlsson 
 

4.2.7 Schema  
På Blekingesjukhuset finns olika typer av schemaläggning som personalen kan påverka i olika 
grad. Dels har vi sett den så kallade ”Tvättstugemodellen” medan andra har ett mer 
traditionellt schema där veckorna rullar. Med ”Tvättstugemodellen” åsyftar vi att varje 
anställd får fylla i de tider denne vill arbeta. Därefter gås schemat igenom för att se att alla 
tider är täckta. Storhelger delas på. Några respondenter säger att ”Tvättstugemodellen” 
fungerar bättre och bättre för varje år då det blir mer rutinmässigt, alltså är inte det här något 
som kom efter sammanslagningen. Det har framkommit under intervjuerna att varje avdelning 
själva kan välja vilken typ av schema de vill tillämpa. 
 
Påverkbarheten skiftar mellan de olika avdelningarna. Några av våra respondenter säger klart 
att de kan påverka sitt schema medan andra säger att de inte har möjlighet till det här. En 
anledning till det här är att med ”Tvättstugemodellen” kan de anställda påverka 
schemaläggningen. När det gäller de traditionella schemana har några av våra respondenter 
varit med och arbetat fram dem, det gäller att ha egenansvar. Det är främst försörjningen som 
tillämpar så kallad ”flextid”.  
 
4.2.8 Ledningen 
Olof Larsson är sjukhusdirektör på Blekingesjukhuset. Våra respondenter vet hur han ser ut 
men har egentligen ingen uppfattning om honom, många har inte träffat honom personligen. 
De respondenter vi intervjuade vet, som sagt vem Olof Larsson är och hur han ser ut, men tror 
att det är många av deras medarbetare som inte känner till honom. I princip påtalade alla våra 
respondenter att de skulle vilja se honom mer ute i verksamheten. 
 

”Han har haft befattningen i många år, men vi har ju inte så mycket med honom att 
göra.”(Undersköterska Blekingesjukhuset)  
 
”Han är säkert på avdelningarna och sånt. Jag har inte sett honom här nere i alla 
fall.”(Försörjningen Blekingesjukhuset) 

 
Vi har dock funnit en avvikande åsikt angående Olof Larsson. På en avdelning menade de att 
han är mycket uppe på avdelningen och att han är lyhörd. Eftersom Olof Larsson är 
stationerad i Karlskrona är våra respondenter där mer bekanta med honom än de i Karlshamn.  
 
Facket anser att Olof Larsson är ifrågasatt och att han saknar handlingskraft. En av våra 
fackliga representanter drar en parallell till det växande budgetunderskottet men de är noga 
med att påtala att sjukhusdirektören inte har ett lätt arbete. Kanske hade dubbelt ledarskap 
varit det bästa tycker facket Det hade kanske varit lättare att få igenom förändringar eller 
obekväma beslut om han visar sig ute i verksamheten.  
 

”Jag menar att stå själv som ledare det måste vara tufft, det blåser från alla håll. Var 
ska du söka stöd...”(Facket Blekingesjukhuset) 

 
Den politiska ledningen i form av de folkvalda har respondenterna mycket lite kontakt med.  
 

”De var här och lovade en hel del innan valet.”(Försörjningen Blekingesjukhuset) 
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”De var nere hos oss i höstas och allt var guld och gröna skogar och det är något helt 
annat nu.”(Försörjningen Blekingesjukhuset) 

 
Den enda kontakt våra respondenter har med politikerna är när de kommer på besök. Ofta när 
det stundar val och vallöftena regnar över medarbetarna på Blekingesjukhuset.  
 
Ser vi sedan till verksamhetscheferna för de olika klinikerna uppfattar våra respondenter dem 
något olika. Några har uppfattningen att de bara syns när det är ”något” på gång, aldrig för att 
bara säga hej. Det finns även en respondent som påpekar att de har mindre kontakt med sina 
chefer idag än innan bildandet av Blekingesjukhuset, då cheferna i Karlshamn blev placerade 
i Karlskrona. Vissa respondenter inom försörjningen har påtalat att deras kontakt med 
verksamhetschefen kunde vara bättre. Respondenterna har överlag en positiv inställning till 
avdelningsföreståndarna, det är ju med dem som de har den mesta kontakten.  
 
De fackliga representanterna talar mycket om att avdelningsföreståndarna har en central roll i 
organisationen. Facket bedömer att avdelningsföreståndarna måste inneha två roller, som 
innebär att vara lyhörd gentemot sin personal samtidigt som de ska följa direktiven ovanifrån.  
 

”Första linjens chef är en nyckelperson i att det här ska fungera.” (Facket, 
Blekingesjukhuset) 

 
4.2.9 Beslutsprocesser 
När det gäller beslutsprocesserna upplever våra respondenter att beroende på vilken nivå 
besluten skall tas, tar det kortare respektive längre tid. De upplever att de beslut som första 
linjens chef/avdelningsföreståndaren ska ta tar kortare tid, medan det blir trögare ju högre upp 
i hierarkin besluten tas. 
  

”Det är trögt, det är stort och trögt, det lilla som är här, det som verkligen berör oss 
som vår chef får bestämma det går ju fortare.”(Försörjningen Blekingesjukhuset) 
 
”Är det större grejor tar det naturligtvis längre tid, då ska det ju äskas om pengar och 
de bitarna. Är det mindre grejor så naturligtvis så är det ju lättare att hantera det. Då 
kan ju beslut tas på lägre nivå...Det är mycket prestige istället för sunt förnuft.” 
(Försörjningen Blekingesjukhuset) 

 
Uppfattningen om beslutsprocesserna skiljer sig inte åt mellan de olika yrkesgrupperna. Inte 
heller facket har en avvikande åsikt.  
 
4.2.10 Informationssystem 
Våra respondenter på Blekingesjukhuset anser att informationssystemen i allmänhet fungerar 
bra. De informationskällor som används är Dam (intranät), information över mailen, 
internpost, arbetsplatsträffar, basenhetsträffar, Fyren (en informationsplats på Internet) och 
information i pappersform, exempelvis protokoll.  Dam är ”Den Anställdes Meny” där den 
enskilde medarbetaren kan logga in och se över sin semester, lön et cetera. Det negativa som 
påpekas är att det kommer för mycket information vilket medför svårigheter med att ”sålla” ut 
vad som är viktigt.  Risken finns att värdefull information försvinner i mängden. 
  

”Om man går in och kollar sina mail så fungerar det.”(Försörjningen 
Blekingesjukhuset) 
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”...det skickas så mycket information åtta av tio mail handlar om Karlskrona. Tycker 
att det är ett slöseri med resurser att skicka ut till alla till exempel att biblioteket i 
Karlskrona har stängt då och då.”(Undersköterska Blekingesjukhuset) 
 
”Ja, det kommer allt möjligt där.”(Försörjningen Blekingesjukhuset) 
 

Respondenterna påpekar många olika anledningar till att särskilt mailboxen inte öppnas. 
Bland annat finns det avdelningar där avdelningsföreståndaren skriver ut all viktig 
information, i pappersform, vilket gör att de anställda inte behöver kontrollera sina e-mail. 
Det finns ett ointresse och en rädsla, trots utbildning, när det gäller datorn i allmänhet. Det 
finns många som inte har öppnat sitt välkomstmail, vilket är tvunget för att få fortsatt 
information. Det var ingen av våra respondenter som angav tidsbrist som en anledning till att 
e-mailen inte läses. Värt att påpeka är att det finns tillgång till datorer på alla avdelningar.  
 

”...jag är väldigt dålig på det. Jag är inte intresserad...”(Undersköterska 
Blekingesjukhuset) 

 
På varje avdelning samlas personalen till arbetsplatsträffar en gång i månaden där medverkar 
också första linjens chefer (i förekommande fall även förvaltningschef och basenhetschef). 
Under det här mötet förmedlas aktuell information och de anställda har möjlighet att framföra 
sina synpunkter. Fyra gånger om året genomförs basenhetsrådsmöten mellan 
basenhetscheferna och representanter för arbetstagarorganisationen inom en basenhet. Om det 
är något som inte kan lösas på arbetsplatsträffen tas det upp här.  
 

”Ja det ska egentligen vara tolv gånger om året men det är klart när chefen har 
semester på sommaren brukar vi inte ha något.”(Försörjningen Blekingesjukhuset) 

 
Alla våra intervjuade yrkesgrupper anser att sjukhusets informationssystem fungerar bra. Det 
ointresse som syns när det gäller att ta del av den information som ges har inget med vilken 
tjänst man besitter utan beror helt och hållet på personligheten. Våra fackliga representanter 
märker av det här ointresset, de har nämligen svårt att nå ut med sin information. De har även, 
under sina datakursers gång, märkt att många är rädda för datorn och vad andra tycker om 
deras datorvana. 
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5. ANALYS 
 

Det här är kärnan av vårt arbete. När vi analyserar vårt empiriska material utreder vi hur 
våra respondenter upplever olika aspekter i sitt arbete på sjukhuset. Vi har även valt att ta 
reda på om de fackliga representanterna har samma åsikter som sina medlemmar eller om 
åsikterna skiljer sig. Vidare väljer vi att jämföra sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm med 
Blekingesjukhuset, för att tydliggöra skillnader som upplevs i de två driftsformerna. Jämte 
analysen dras paralleller till vår teoretiska referensram. Under analysens gång har vi även 
läst oss till nya teorier som ger ytterligare bekräftelse till vårt analysavsnitt.   
 
5.1 Förvaltnings- kontra bolagsstyrning ur olika perspektiv 
5.1.1 Förändringar 
Här har vi valt att analysera vilka förändringar som infann sig vid respektive övergång. Det 
här innebär att vi granskar både förväntningar och förändringar som bolagiseringen och 
sammanslagningen medförde, för att bland annat se hur arbetets innehåll och arbetsglädjen 
påverkats.  
 
För medarbetarna på Blekingesjukhuset har inte sammanslagningen av de båda sjukhusen 
inneburit någon märkbar förändring. Det enda som har förändrats är att samarbetet mellan 
Karlshamn och Karlskrona har ökat och att de på någon avdelning har fått en ökad 
arbetsbelastning. Vi anser att det här beror på att sammanslagningen inte har inneburit att 
driftformen har förändrat utan det är endast namnet Blekingesjukhuset som är nytt. I Skåne 
förändrades verksamheten när driftsformen omvandlades till bolag. Vi ser att reformer har 
skett genom åren, enligt Anell (1990), men att respondenterna faktiskt inte har märkt av det 
här i arbetet. I Helsingborg och Ängelholm är det främst ledningsagerandet som har 
förändrats, inte arbetsuppgifterna i sig. 
 
Respondenternas påtalar att det är arbetsro de vill ha och inte reform på reform. Arbetsro är 
kanske vad de önskar sig vid varje reform och så även med bolagiseringen. Hälso- och 
sjukvården genomsyras, enligt Öhrming och Sverke (2001, s.17ff), av osäkerhet både inom 
vården och administrationen. Det här förhållandet är så självklart att det tas för givet av 
flertalet av dem som arbetar i det direkta vårdarbetet. När det gäller osäkerhet är den, enligt 
författarna, i hög grad relaterad till relationer och erfarenheter. Den här osäkerheten 
försvinner, tror vi, när de anställda strävar mot samma klara/tydliga mål. 
 
Ouchi anser att en organisation ska skapa gemensamma mål inom verksamheten för att på så 
sätt minska målkonflikterna. Våra respondenter, på de bolagiserade sjukhusen, anser att de 
personalfrämjande åtgärderna har ökat, ledningens engagemang i de anställda har tilltagit och 
de anställda känner ett större egenansvar.  I och med att ledningen genomfört de här 
åtgärderna känner personalen mer ansvar och därmed minskar konflikterna. Det här bekräftas 
även i en rapport från socialdepartementet (Ds 1992:108, s. 40) som påvisar att en övergång 
till privat drift gör att personalen får en ökad självständighet. 
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5.1.2 Stolthet 
Stolthet ser vi ur två perspektiv. Det ena är att vara stolt över arbetsplasten och det andra är 
att vara stolt över sitt yrke. Vi ville se om medarbetarnas stolthet över var de arbetar 
förändras med driftsformen.  
 
Oberoende av var våra respondenter har sin arbetsplats är de stolta över det arbete de utför. 
Alla de reformer, som enligt Anell (1990), har genomförts under åren har inte påverkat 
respondenternas stolthet över sin arbetsinsats. Enligt Öhrming och Sverke (2001, s. 114) 
spelar förhållandet inom den egna yrkesgruppen större roll än vilket lasarett vederbörande 
arbetar på. Det här anser vi bekräftas genom samtliga våra intervjuer. 
 
5.1.3 Mätinstrument 
Ouchi (1980) anser att när en organisation går mot marknadsstyrning ökar kontrollbehovet, 
vilket resulterar i att fler mätningar måste implementeras i verksamheten. Vi har därför valt 
att utreda om det finns fler mätningar i den bolagiserade verksamheten än i den traditionella 
förvaltningsformen. Ouchi diskuterar nämligen behovet av att mäta resultat och beteende. 
Påverkas deras arbetsinnehåll genom fler mätningar, det vill säga leder mätningar till 
förändringar i arbetet. 
 
De bolagiserade sjukhusen går mot en mer marknadsstyrning, vilket enligt Ouchi (1980) 
borde medföra fler mätningar av resultat och beteende inom organisationen. Mätningarna 
behövs för att undvika målinkongruens mellan de anställda och ledningen i organisationen. 
Det här bekräftas i vår analys då vi har kunnat se ett ökat utvecklande av mätningar på de 
bolagiserade sjukhusen. Blekingesjukhuset däremot lider brist på den här typen av beteende- 
och resultatmätningar. Vi tror dock att det finns ett behov av mätningar, även här, då 
respondenterna inte har vetskap om organisationens mål. För att få de anställda med sig 
behövs mätinstrument och mål men det är inget som påverkar arbetets innehåll.  
 
I budgeten för Blekingesjukhuset har det påpekats att det finns mätningar av typen ”upplevd 
hälsa” bland personalen. Dock har ingen av våra respondenter varken påtalat eller nämnt att 
den här mätningen finns.  Anledningen till det här, tror vi, är att personalen inte ser det här 
som en mätning i samma språkbruk som vi forskare. När vi började arbeta med våra intervjuer 
hade vi uppfattningen att Balanced Scorecard tillämpades på någon av Blekingesjukhusets 
avdelningar. Det här upptäckte vi så småningom vara fel, då ingen av våra respondenter hade 
hört talas om det. 
  
5.1.4 Mål 
Vi valde att undersöka om respondenterna hade kunskap om vilka mål som finns i 
verksamheten för att ta reda på om de anställda arbetade mot samma mål, vilket Ouchi 
(1980) påpekar är så viktigt för en organisation. Vi vill även ta reda på om de mål som finns i 
verksamheten är tydliga och lätta att förstå för medarbetarna samt om målen i de 
bolagiserade sjukhusen är mer förankrade.  
  
Vi fick uppfattningen att det var dålig kunskap om de övergripande målen i 
Helsingborg/Ängelholm, men tyvärr var det ännu sämre på Blekingesjukhuset. Enligt 
Brunsson och Sahlin-Andersson (Öhrming och Sverke 2001, s. 81) är det professioner, 
professionella normer och regler vilka bestäms utanför sjukhuset som styr de offentliga 
sjukhusen. Därför förväntas inte ett förvaltningsdrivet sjukhus, även om den lokala viljan 
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skulle finnas, ha några egna mål eller intressen.  Det är mycket viktigt att alla vet vilka mål 
som finns för verksamheten, men det är lika viktigt att alla förstår dem. Det kan finnas tre mål 
som alla förstår, eller så kan det finns 33 mål som ingen förstår. Sahlin-Andersson och 
Östergren (1998) understryker att all information måste översättas till de anställdas språk för 
att öka förståelsen och skapa en dialog. Även Ljungberg och Larsson (2001, s. 230f) 
framhäver att informationen ska vara tillgänglig för alla berörda parter/anställda. Kanske kan 
den svaga medvetenheten avseende målen, vid Blekingesjukhuset, bero på svårigheterna att 
formulera klara mål. De här svårigheterna förklarar, enligt Brunsson, Brunsson och Sahlin-
Andersson (Öhrming och Sverke 2001, s. 141) varför sjukvården är underordnad politiken.  
 
Ytterligare synpunkter som en av våra respondenter har påtalat är att alla måste inse det 
egenansvar som finns, vilket innebär att den anställde själv måste skaffa sig kunskap om 
verksamhetens mål. Allt blir inte serverat på silverfat.  
 
Precis som vi påtalat tidigare är kunskapen om sjukhusens mål knapphändiga. Det här oroar 
oss då vi anser att det är av stor vikt att de anställda är medvetna om målen för verksamheten 
både centralt och lokalt. Även Ouchi (1980) påtalar det här när han understryker betydelsen 
av målkongruens inom en organisation.  
 
Vi anser att målen borde påverka arbetets innehåll, men det är inget som respondenterna 
själva påpekar. En verksamhets mål borde, enligt oss, styra individen i sin yrkesroll.  
 
5.1.5 Personalfrämjande åtgärder  
Att känna sig uppskattad är viktigt, även om det ”bara” rör sig om en klapp på axeln. Det kan 
skapas en vi-känsla genom att ledningen visar att de uppskattar det arbete som personalen 
utför. Det är ju så att delaktighet och uppskattning leder till positiv personal, och vi vill se om 
det är någon skillnad mellan driftsformerna i den här frågan. Ouchi menar att målkonflikter 
ska undvikas för att inte anställda och arbetsgivare ska dra åt olika håll. Vi anser att en 
negativ personal lägger hinder i vägen för arbetsgivaren.   
 
Personalfrämjande åtgärder finns i båda driftsformerna, men vi anser att de är mer utvecklade 
och att det satsas mer resurser på personalen inom de bolagiserade sjukhusen. Personalen 
upplever att det är en stor skillnad gentemot förvaltningstiden, vilket de betraktar som mycket 
positivt. På Blekingesjukhuset upplever vi även en större skillnad mellan de olika 
avdelningarna och därmed beror omfattningen av de personalfrämjande åtgärderna på vilken 
verksamhetschef som finns. Östergren och Sahlin-Andersson (1998) betonar att den 
verksamhetschef som tillämpar förhandlingsstrategin har lättare att få resurser till och större 
handlingsfrihet för sin verksamhet, än vad användandet av konflikt och åtskillnadsstrategierna 
skulle ha lett till.  
 
Värt att påpeka är att vi under intervjuerna fick intrycket att personalen vid Blekingesjukhuset 
har fler ”egna” personalfrämjande åtgärder än de i Helsingborg/Ängelholm. Till exempel 
anordnar de olika avdelningarna fester och utflykter. Det här tror vi skapar den så viktiga 
positiva personalen vilket frambringar en vi-känsla och på lite längre sikt kan minska 
konflikterna. 
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5.1.6 Individuella löner 
Individuella löner trodde vi var något som främst användes i bolag eftersom ett behov av att 
mäta är nödvändigt för att få en rättvis bedömning. Vi ville därför utröna hur individuella 
löner fungerar i de olika driftsformerna och om de tillämpas i samma utsträckning.   
 
Vid jämförelse mellan driftsformerna upplever vi att lönekriterierna är mer utvecklade i 
Helsingborg/Ängelholm än vad de är på Blekingesjukhuset. Vi anser att det här beror på att 
det har utvecklats fler rutinmässiga mätningar i bolagsformen än vid förvaltningsformen. 
Ouchi anser, som tidigare påpekats, att mätningar är karaktäristiskt för marknadsstyrning.  
Respondenterna i Helsingborg/Ängelholm är nöjda med de kriterier som utvecklats medan de 
på Blekingesjukhuset påtalar att ”det nog blir bättre med tiden”.  
 
Det faktum att personalen är så intresserade av vad arbetskamraterna har i lön var något nytt 
för oss. Offentlighetsprincipen hade vi över huvudtaget inte reflekterat över. Det var i och 
med bolagiseringen som insynen på det här området försvann. Såhär efteråt förstår vi att det 
här nog många gånger har varit både ett hett diskussionsämne och ett ämne för konflikter på 
många kvinnodominerade avdelningar. På Blekingesjukhuset påtalar inte respondenterna att 
det är viktigt med insyn i varandras löner, vilket görs i Helsingborg/Ängelholm. En orsak till 
att personalen ville ha insynen kan vara att det är svårt att förhandla om sin lön om de inte vet 
vad arbetskamraterna tjänar. En annan skillnad vi har uppmärksammat under våra intervjuer 
är att många av respondenterna i Helsingborg/Ängelholm tror att de äldre medarbetarna vill 
ha tillbaka lönetrappan. De här uttalandena har vi inte mött på Blekingesjukhuset.  
 
En reflektion vi gjort är att individuella löner borde vara, enligt oss som forskare, en ”morot” 
till att vilja utveckla sig i arbetet och bli mer kreativa. Endast ett fåtal av våra respondenter 
uppger det här som en orsak till varför de vidareutbildar sig eller tar på sig ett större 
ansvarsområde. För andra kan det vara pengarna som är drivkraften. I det här ser vi ingen 
skillnad mellan driftsformerna.  
 
De lokala fackliga representanterna har inte samma inställning när det gäller individuella 
löner som facken centralt har. Kommunals medlemmar både på sjukhusen i 
Helsingborg/Ängelholm och på Blekingesjukhuset har samma inställning som facket centralt, 
det vill säga, de är positivt inställda till individuella löner. De lokala fackrepresentanterna är 
negativa och anser att den här formen av lönesättning ger för lite löneökning i förhållande till 
den arbetsprestation som krävs i gengäld. Det finns även en motsättning i vad facket lokalt 
tror att den individuella lönesättningen kommer att medföra. Någon säger att fackets roll 
kommer att minska medan en annan säger att de kommer att få mer att göra. Vi anser att den 
ovan redovisade motsättningarna mellan facket centralt och de lokala representanterna kan 
bero på att facket lokalt känner sig överkörda.  De har inte haft något inflytande i den här 
frågan.  
 
5.1.7 Schema 
Hur de anställda kan påverka sitt schema vid de olika driftsformerna är av intresse för oss då 
vi analyserar deras arbetssituation, delaktighet och ansvar. Har de anställda lättare för att 
påverka sitt schema vid ett bolagiserat sjukhus än vid ett förvaltningssjukhus?   
  
I både Helsingborg/Ängelholm och på Blekingesjukhuset har det införts nya system för 
schemaläggning, vilket vi tycker innebär att de anställda har större möjlighet att påverka sitt 
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arbete. Vi har fått insikt om att det är svårare för personal på försörjningen att använda så 
kallat ”Önskeschema” eller ”Tvättstugemodell”, det här gäller för de båda driftsformerna. Här 
ser vi ett tydligt exempel på att Kommunals medlemmar har delaktighet i arbetet, dock har det 
inte med driftsformen att göra. 
 
5.1.8 Ledningen 
Enligt Conger och Kanungo (Öhrming och Sverke 2001, s. 119) minskar osäkerheten i arbetet 
genom tydlig respons från chefen, dessutom är ledarskapet viktigt när det gäller att skapa 
struktur i arbetet. Genom att utreda respondenternas kännedom och uppfattning om 
sjukhusens ledning vill vi granska om det finns några skillnader mellan de två driftsformerna 
i den här frågan.  
 
Efter att ha besökt både Helsingborg/Ängelholm och Blekingesjukhuset har vi fått 
uppfattningen att de i Helsingborg/Ängelholm har bättre kontakt med VD:n än vad personalen 
på Blekingesjukhuset har med sin sjukhusdirektör. I Helsingborg/Ängelholm vet alla våra 
respondenter vem deras VD är medan många av de anställda vid Blekingesjukhuset inte har 
någon klar uppfattning om vem Olof Larsson är. Enligt Öhrming och Sverke (2001, s. 197) 
finns det andra förutsättningar i bolagsformen för att bedriva ledarskap än inom 
förvaltningsformen.  Genom Aktiebolagslagen och sin styrelse får VD:n tydligare uppdrag 
och bättre styrverktyg än vad en traditionell sjukhusdirektör vid ett förvaltningssjukhus får 
från den politiska ledningen. Enligt Bergström (Öhrming och Sverke 2001, s. 197) är det 
oenighet och kompromisser som präglar det politiska systemet, vilket gör att personalen och 
organisationen sällan får några riktigt klara besked. Det här innebär att ledningen förlorar 
trovärdigheten gentemot sin personal. Medan en bolagsledning ger en ökad tydlighet 
gentemot sin personal när det gäller vem som är chef, var besluten tas och vem som bär 
ansvar för vad (Öhrming och Sverke 2001, s. 197). Det här, anser vi, kan vara en förklaring 
till varför Sallerfors i Helsingborg och Håkansson i Ängelholm uppfattades som mer 
”synliga” av sin personal än vad Larsson vid Blekingesjukhuset gör.  
 
På båda ställena uppmärksammar vi att det finns avdelningar som är mer positiva till ”högste 
chefen”. Det här beror på att de fått mycket uppmärksamhet och att chefen tillbringat mer tid 
på dessa avdelningar. En tanke vi får är att det kanske inte bara är uppmuntran som ligger 
bakom det här beteendet utan kanske även ett ekonomiskt intresse. På det här sättet kan en 
överordnad få sina medarbetare mer positiva och kanske därmed öka effektiviteten. En 
kommande förändring/neddragning kan kanske vara lättare att genomföra om man som chef 
har bra kontakt med medarbetarna. Östergren och Sahlin-Anderssons studier visar att samspel 
mellan logikerna lättare kan uppstå om en förhandlingsstrategi används och inte en 
envägskommunikation där dialog saknas. Vi anser att det blir lättare att genomföra en 
förändring om en dialog förekommer mellan aktörerna.  
 
5.1.9 Beslutsprocesser 
Eftersom vi vet att beslutsprocesser kan se olika ut, vill vi med det här avsnittet granska hur 
processerna kan se ut i de olika driftsformerna. Jämförelsen i det här avsnittet handlar främst 
om att se skillnaderna mellan driftsformerna och dess påverkan på arbetet. 
  
Ett utmärkande drag för bolagiserade sjukhus är att styrelsebesluten är enhälliga, vilket 
innebär att de redan fattade besluten aldrig ifrågasätts (Aidemark 2002a, s. 1ff). Vid politiskt 
styrda förvaltningssjukhus kan det lätt bli diskussioner efter ett beslut och de politiker som ej 
är nöjda med beslutet kan fortsätta diskussionen i massmedia. Det här kan, anser vi, skapa en 
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osäkerhet för personalen vid förvaltningssjukhus som inte vet om de tagna besluten är 
förankrade hos ledningen och kommer att genomföras eller ej, men det här är inget 
respondenterna har påtalat.  
 
Här kan vi se en skillnad mellan de två driftsformerna. I Helsingborg/Ängelholm upplevde 
respondenterna att alla beslut tar kortare tid medan de anställda på Blekingesjukhuset menade 
att enbart de beslut som tas på avdelningsnivå går snabbt. Medan beslutsvägarna högre upp i 
hierarkin är tröga. 
 
För att samverkan skall kunna uppstå måste logikerna tillämpa dialog och översättning i mötet 
mellan ledning och verksamhet allt enligt Östergren och Sahlin-Andersson. Respondenternas 
tydliga fingervisning att beslut på högre nivå är kärvare påvisar att den här samverkande 
dialogen saknas.  
 
5.1.10 Informationssystem 
Information är viktig för att den enskilde medarbetaren ska känna delaktighet och kunna 
utföra sitt arbete på ett sätt som sammanfaller med verksamhetens mål. Vi vill se hur 
informationsflödet ter sig i de olika driftsformerna, även hur personalen tar sig an 
informationen är av intresse. Enligt Östergren och Sahlin-Andersson är det hur 
informationen kommuniceras som är det avgörande för hur den tas emot. (Se tidigare i 
arbetet, s. 19)   
 
Informationsflödet är inte bättre då sjukhuset bedrivs i bolagsform, utan alla respondenterna 
tycker att det fungerar bra. Vi kan efter intervjuerna se att medarbetarna både i 
Helsingborg/Ängelholm och på Blekingesjukhuset har liknande källor till information. Även 
om informationsflödet har blivit snabbare och bättre med datorns hjälp är det några som 
kommit i kläm, nämligen de som inte känner sig bekväma med det här systemet. Det är enbart 
i Helsingborg/Ängelholm som respondenterna uppmärksammat sina medarbetares brist på 
datorvana medan den här aspekten endast nämns av facket på Blekingesjukhuset. Inom båda 
driftsformerna har personalen blivit utbildad på datorn.  
 
En skillnad vi har sett mellan driftsformerna är att det finns mindre tid till 
informationshämtning i de bolagiserade sjukhusen vilket vi anser beror på att effektiviteten 
där har ökat. Vidare har vi noterat att flödet av information uppfattas som större än vad som är 
nödvändigt, alla får all information oavsett om det berör dem eller ej. Vi ser ingen skillnad 
mellan driftsformerna när det gäller det här överflödet av information. 
 
Ett tydligt exempel på den översättning och kommunikation av information som Östergren 
och Sahlin-Andersson trycker på i sin studie är de månadsbrev som Lars Håkansson sänder ut 
till sina anställda. Här beskriver han vad som händer, ska hända eller har hänt i verksamheten.  
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6. SLUTSATS 
 

Vi har i vår forskning, huruvida ett sjukhus driftsform påverkar ”fotfolket” eller inte, kommit 
fram till att det inte har någon betydelse för fotfolket om en sammanslagning av ”deras” 
sjukhus genomförs. Vi har dock funnit faktorer som påverkar fotfolket i de bolagiserade 
sjukhusen. Det vi har sett är att ledningen, personalfrämjande åtgärder, målen och 
egenansvar påverkar de anställdas  arbetsglädje, kreativitet och delaktighet. 
 
Ledningen i de bolagiserade sjukhusen är mycket ute i organisationen. I ett av bolagen har 
fotfolket till och med sett VD:n mer som en medarbetare än som en chef. Personalen på de 
bolagiserade sjukhusen känner sig mer uppskattade, vilket påverkar deras arbetsglädje. De ser 
det helt enkelt som ett erkännande att VD:n rör sig bland dem. De personalfrämjande 
åtgärderna är fler i de bolagiserade sjukhusen än i den traditionella förvaltningsformen. Här 
känner personalen sig uppskattad, i och med allt de får från bolaget, vilket också leder till att 
arbetsglädjen och kreativiteten ökar. När bolagiseringen infördes i Skåne fick fotfolket, om de 
ville, ta ett ökat egenansvar över sin arbetsplats. Det här leder till att arbetsglädjen och 
kreativiteten förändras åt ett, för dem, mycket positivt håll. När de känner att det är någon 
som litar och tror på dem infinner sig känslan av delaktighet. Vid en bolagisering skaffar sig 
organisationen fler verksamhetsmål än vid traditionellt förvaltningsstyre. Det här gör att 
fotfolkets ansvar att tillämpa och ta till sig de här målen ökar. När alla inom organisationen 
gör det här ökar deras vi-känsla och arbetsglädjen når nya höjder. Vilket på längre sikt 
påverkar deras delaktighet i organisationen.  
 
Anledningen till att fotfolket inte påverkas vid den studerade sjukhussammanslagningen är att 
det då endast sker en förändring av organisationsnamnet. Arbetet fortsätter sin gilla gång.  
 
Vid byte av driftsform förändras vissa förhållanden men dock inte några som påverkar 
arbetets innehåll eller stoltheten. Det som påverkas är arbetsglädje, kreativitet, egenansvar och 
delaktighet, men för att uppnå det här behöver inte ett byte av driftsform genomföras. Det de 
anställda vill ha är arbetsro vilket de inte får vid ständiga reformer. Att försöka applicera de 
positiva egenskaperna som en bolagisering medför, såsom ökade personalfrämjande åtgärder 
och ledningens engagemang, i förvaltningsformen skulle för respondenterna vara det mest 
optimala. En klapp på axeln eller andra uppskattningsgester från ledningen hade varit 
tillräckligt för att skapa arbetsglädje, kreativitet och delaktighet.  
 
6.2 Vidare forskning 
Under vår uppsats framskridande har en del uppslag till vidare forskning infunnit sig. Det 
första är att det hade varit intressant att undersöka hur svenska folket, eller med andra ord, hur 
patienterna påverkas av sjukhusets driftsform. Vi undrar om gemene man märker någon 
skillnad när de besöker sjukvården. Det hade vidare varit intressant att undersöka huruvida det 
skulle kunna fungera att applicera de positiva egenskaper som en bolagisering skapar i en 
förvaltning.  
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Bilaga 1: Intervjuguide Ängelholm/Helsingborg 
 
Befattning och anställningsår 
 
1. Arbetat i förvaltningssjukhus och eventuella skillnader mot sjukhusbolag. 
 
Vad har bolagiseringen betytt ? 
- har arbetsuppgifterna förändrats 
eller har arbetet förändrats på något annat sätt? 
 
Förväntningar på bolaget när det startade? 
 
Är bolagiseringen något positivt eller negativt? 
 
Ta med sig från bolagstiden? 
 
2. Stolthet över att arbeta på sjukhusbolaget i H/Ä (eller gäller det lasarett i allmänhet?) 
 
3. Mätinstrument t ex balanced scorecard  eller finns det andra? 
 
4. Ledningen/styrelsens mål med organisationen under bolagstiden 
 
5. Några personalfrämjande åtgärder? 
 
6. Individuell lönesättning (kom den under bolagstiden)?  
 
7. Schemaläggning 
 
8. Positivt eller negativt att få in personer från näringslivet i bolaget, blev det någon 
förändring? 
 
Näringslivsrepresentanter i styrelsen och en VD med större beslutsmöjligheter, har den här 
mer företagslika ledningen känts av. 
 
9. T ex tog besluten kortare tid, fanns det delade meningar inom ledningen angående 
besluten? 
 
10. Ser informationsflödet annorlunda ut vid bolagsformen?   
 
 
 
 
Hälsostaden (Ängelholm), Apoteksbolaget (Helsingborg) 
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Bilaga 2: Intervjuguide Blekingesjukhuset 
 
Befattning och anställningsår 
 
1. Skillnader mellan ”parsjukhusformen” jämfört med när det var självständiga sjukhus? 
 
Vad har sammanslagningen betytt? 
- har arbetsuppgifterna förändrats 
eller har arbetet förändrats på något annat sätt? 
 
Positivt och negativt med ”parsjukhus”? 
 
Förväntningar ”på parsjukhuset” när det startade? 
 
2. Stolthet över att arbeta på Blekingesjukhuset  (eller gäller det lasarett i allmänhet)? 
 
3. Mätinstrument t ex Balanced Scorecard  eller finns det andra?  
 
4. Ledningens mål med parsjukhusen,  
 
5. Några personalfrämjande åtgärder?  
 
6. Individuell lönesättning? 
 
7. Möjlighet att påverka schemaläggningen?  
 
8. Ledningsstrukturen  
 
9. Hur fungerar beslutsprocesserna? 
 
10. Hur fungerar informationsflödet, (skillnad mot innan ”parsjukhustiden”)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 44 



              Ekonomistyrning ur ”fotfolkets” perspektiv.  Marie Larsson  
                 Hur påverkas ”fotfolket” när sjukhus bolagiseras eller slås samman? Ann–Helene Mårtensson 
                   Åsa Nygren Ohlsson 
 

Bilaga 3: Organisationsschema Helsingborgs Lasarett AB 
 

 
 
 
 

 Källa: (http://www.helsingborgslasarett.se/4.134b07ef1a1ecf4df7fff106230.html, 2003-04-
22). 
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Bilaga 4: Organisationsschema Ängelholms Sjukhus AB 
 

 
 
 

Källa: Organisationer i kliniker vid Ängelholmssjukhus AB (Aidemark 2002b, s. 47).  
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Bilaga 5: Organisationsschema Blekingesjukhuset 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Källa: (http://www.ltblekinge.se/bls/forv/organisa.htm, 2003-04-22). 
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