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SAMMANFATTNING 
Denna uppsats tittar närmare på de olika verksamhetsformerna som i dag existerar inom 

primärvården. Under de senaste åren har nya driftsformer utanför den offentliga sektorn dykt 

upp. Numera finns både privata entreprenörer och nya typer av offentliga verksamheter som 

skapats då Landstingets organisation ständigt är under förändring. Utifrån de tre 

verksamhetsformerna offentlig, entreprenöriell och intraprenöriell verksamhet har vi valt att 

identifiera den övergripande styrningen, identifiera sambandet mellan ledningens styrning och 

arbetstillfredsställelse och arbetsprestationer och slutligen identifierat ledningens agerande för 

att skapa en framgångsrik verksamhet. Metoden har varit att göra en fallstudie av kvalitativ 

karaktär med kvantitativa inslag, på tre vårdcentraler med olika verksamhetsformer. På varje 

vårdcentral har verksamhetscheferna intervjuats medan medarbetarna har besvarat en enkät 

om hur de uppfattade styrningen. Frågorna till verksamhetscheferna var öppet ställda medan 

enkätfrågorna hade slutna svarsalternativ. 

 

Resultatet av studien visar på att verksamheterna till största del använde sig av mål och 

självstyrning där intraprenaden utmärkte sig och hade den tydligaste styrningen av de tre. 

Sambandet mellan ledningens styrning och medarbetarnas arbetstillfredsställelse och 

arbetsprestationer varierade kraftigt och visade sig ha starkast samband kopplat till mål och 

självstyrning. Det starkaste sambandet som visades fanns mellan målstyrning och 

arbetsprestationer i intraprenaden. Den styrning som visats sig vara mest användbar för att 

uppnå arbetstillfredsställelse och arbetsprestationer i både offentlig, och intraprenöriell 

verksamhet är en blandning av mål och självstyrning. För entreprenaden var istället 

målstyrning den mest fördelaktiga styrformen. Totalt sett anser sig medarbetarna både 

prestera och trivas bättre i entreprenaden och intraprenaden jämfört med den offentliga 

verksamheten. För att skapa framgångsrika verksamheter använde sig cheferna av olika 

metoder. För den offentliga verksamhetschefen var trivsel och ett anonymt ledarskap viktigt. 

Entreprenadchefen ansåg kompetens, dynamisk arbetsmiljö, möjlighet till att tjäna extra 

pengar samt förtroende som viktiga delar för att lyckas. I intraprenaden fanns möjlighet till 

bonus och resultatlön, högt medbestämmande och goda relationer till omvärlden som delar för 

att lyckas bli en framgångsrik verksamhet. 
 

 



ABSTRACT 
This essay will take a closer look at the different types of organization forms that exists in the 

primary care. During the last years there has been a change and new types of organizations 

outside the public sector have been seen. There is now days both private businesses and new 

forms of public organizations that are in progress. With the point of view from the three 

organization forms public-, entrepreneurial- and intrapreneruial organization, have we chosen 

to identify the overriding control, the connection between the leaderships control and the 

catch of  employees job satisfaction and job performance and finally identify the 

managements action to create a successful organization. 

 

The method has been to make a case study of a qualitative character with a quantitative touch. 

The study has been made on three different types of medical health care centre. On each one 

of them have the top manager been interviewed and the employees was sent an questionnaire 

sheet to answer. The questions to the managers was of an open kind wile the questionnaire 

ones were closed. The result of this study mainly shows that the organizations used 

management by objectives and self control as their most common way of controlling the 

employees. It was clear that the intrapreneur had the most distinct way of control. The 

connection between the managements control and the employee’s job satisfaction and job 

performance was heavily varying and showed that it had its strongest connections to 

management by objectives and self control. The connection that was the strongest on the 

whole study was between management by objectives and job performance at the intrapreneur 

organisation.  The control that showed to be the most useful to get job satisfaction and job 

performance in both the public- and the intrapreneur organization was a mix of management 

by objectives and self control. The entrepreneur should use management by objectives to be 

successful. Totally seen on this study are the employees feeling and performing better than in 

the public sector health care. To create successfully organisations there were different was of 

getting there. For the public organisation manager well-being and a rather low profile 

management were the most significant aspects of create a successful organisation. The 

entrepreneur manager thought that competence, a dynamic work environment, ability to earn 

some extra cash and trust were important aspects to be successful as an organisation. At the 

intrapreneur organisation there was possibility to get a bonus and a result based salary, high 

level of participation for the collaborates and good relations to the surrounding world as parts 

to get a successful organisation. 
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1 INLEDNING 
I detta inledande kapitel har vi valt att presentera uppsatsens huvudämnen samt föra en 
diskussion om varför de är intressanta att studera. Diskussionen kommer därefter att mynna 
ut i de syften som vi har haft för avsikt att besvara med denna studie. 

1.1 Problemdiskussion 
Vården i Sverige har under en längre tid varit i fokus i den samhällsdebatt som råder. 
Nedskärningar, utlokaliseringar och organisationsförändringar har lett till att personalen idag 
på många håll har en besvärlig arbetssituation. Elmqvist (2002) menar att Landstingen idag är 
utsatta för ett kraftigt omvandlingstryck. Efterfrågan av hälso- och sjukvård har ökat medan 
de ekonomiska ramarna inte har förändrats i samma takt. Enligt Elmqvist har detta lett till ett 
växande gap mellan vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Vidare anser författaren att 
det även existerar styr- och ledningsproblem som till exempel gränsdragningen mellan 
politiker och tjänstemän, organisationens utformning och hur långt möjligheterna att följa upp 
verksamheten och dess ekonomi hunnit. Spelreglerna upplevs som otydliga, de anställda vet 
inte vilka mål som gäller och hur måluppfyllelsen skall mätas. Detta leder till bristande 
förtroende och tillit hos arbetstagarna för ledningen (ibid). För att åtgärda dessa problem 
gäller det att använda styrning och resurser på rätt sätt. Brorström, Haglund och Solli (1999) 
och Ax, Johansson och Kullvén (2002) menar att styrning handlar om att försöka styra 
handlingar och resurser mot uppsatta mål. Bruzelius och Skärvad (2004) framhåller att 
styrning är ett hjälpmedel för att kunna påverka medarbetarnas beteende och agerande, vilket i 
sin tur kan leda till att arbetstillfredsställelse1 och arbetsprestationer2 ökar. Brorström et al 
(1999) menar att ett av de stora problemen inom den offentliga sektorn är avsaknaden av 
arbetstillfredsställelse. Detta exemplifieras av författarna som att det ofta leder till bristande 
kommunikation, det som beslutas på högre nivå kommer inte ut till dem som arbetar på golvet 
och det råder även en viss avsaknad av ansvarskänsla för tilldelade medel. 
  
Författarna Kaufmann och Kaufmann (2005) förklarar att skillnaden i arbetstillfredsställelse 
ligger i den mängd belöning en arbetstagare uppnår och den mängd belöning som individen 
anser sig berättigad till. Belöningen kan innebära intresset för arbetet i sig självt men även den 
lön som betalas ut. Forskning har visat att en ökad grad av arbetstillfredsställelse även kan 
leda till en ökning av arbetsprestationerna hos den enskilde individen (ibid). Siders, George 
och Dharwadkar (2001) definierar arbetsprestationer som en individuell genomsnittlig 
arbetsskicklighet eller prestation, eller som speciella dimensioner av kvalitet och kvantitet på 
ett arbete. För att uppnå goda arbetsprestationer mäts ett antal dimensioner. Dimensioner som 
exempelvis kvalitet, förmåga, potential, kundrelationer, planering och kunskap analyseras 
(Singh, 1998). Genom detta resonemang kan det antas att arbetstillfredsställelse och 
arbetsprestationer är viktiga ingredienser för att lyckas i en organisation. 
 
Den traditionella styrning som bedrivs inom vården karaktäriseras enligt Ringqvist (1996) av 
många lagar och politiska viljor vilket kan göra verksamheterna trögstyrda. Brorström, 
Haglund och Solli (1999) menar att det inom offentlig verksamhet är svårare att genomföra 
förändringar eftersom att det måste finnas politisk acceptans, det vill säga stöd från vissa 
grupper. En annan vanlig del i styrningen mot landsting och kommuner är enligt Brorström, 

                                                 
1 Arbetstillfredsställelse, definition: den totala tillfredsställelse en individ upplever med arbetet, möjligheterna 
och medarbetarna på arbetsplatsen. 
2 Arbetsprestationer, definition: den totalt kvalitativa och kvantitativa prestation en individ upplever sig prestera 
på arbetsplatsen. 
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Haglund och Solli (1999) att den oftast är budgetstyrd, detta beror till övervägande del på att 
det saknas en fungerande marknad som kan definiera var de bör fördela sina resurser. 
Rosengren (1985) beskriver att ju större en organisation är desto större blir styrproblemen. 
Styrning inom den offentliga sektorn har enligt Almqvist (2004) de två senaste årtiondena 
genomgått stora förändringar mot att mer likna den privata sektorn, detta kallas med ett 
samlingsnamn för ”New Public Management”. New Public Management märks på att 
offentliga organisationer inför styrmodeller som tillämpas av privata företag (Olson, 
Humphrey & Guthrie, 2001). Almquist (2004) förklarar att institutionerna ska ses som 
marknader eller som företag och på så vis skapa effektivitet. Hood (1995) menar att som ett 
led i detta har en stark tendens varit att decentralisera personalstyrningen. Åtgärder har 
inneburit att leda befintliga enheter bort från det traditionellt centraliserade styret (ibid). 
Öhrming (2005) beskriver att Sveriges hälso- och sjukvård under en längre tid har använt sig 
av detta tankesätt. Enligt Öhrming råder nu i ökad takt en upplösning av hälso- och sjukvård 
och de bakomliggande faktorerna till detta är den offentliga ekonomin, teknologin och 
politiken. Motiven för att decentralisera organisationen enligt ”New Public Management” är 
enligt Brorström (1988) många. Det handlar om att öka tillfredställelse genom att låta ett 
större antal personer fatta självständiga beslut och ta ansvar för fattade beslut.  Författaren 
anser det viktigt att ta tillvara på initiativkraft och kreativ förmåga inom organisationen. 
Brorström säger vidare att en mer decentraliserad organisation har lättare att kunna anpassa 
verksamheten till lokala behov och förändrade förutsättningar.  
 
Decentraliseringen har lett till att nya verksamhetsformer tagit form och entreprenörer ses nu 
även inom vårdsektorn. Entreprenörskap definieras enligt Churchill (1994) som en process 
där möjligheter skapas genom att möjliggöra innovation och lägga beslag på möjligheter utan 
hänseende till omgivningen (människor och kapital) eller den situation som entreprenören 
befinner sig i, antingen i nya eller existerande konstellationer. Lambing och Kuehl (2003) 
menar att den mest utmärkande egenskapen hos en entreprenör är att vara benägen att ta risker 
för att lyckas. Entreprenörskapet är enligt Landström (2005) inget nytt fenomen i Sverige, 
författaren menar att stora delar av landets näringsliv är uppbyggt genom entreprenörskap. 
Under senare år har ett starkare fokus riktats mot entreprenörskapet, främst inom den privata 
sektorn men också inom offentlig sektor, då genom intraprenörskap (ibid). 
 
Pinchot (1986) menar att intraprenörskap är ett sätt att nyttja människor och resurser på bästa 
sätt. Antoncic och Hisrich (2003) och Landström (2005) stödjer denna syn och väljer att 
beskriva intraprenörskapet som en entreprenör inom den existerande organisationen. 
Williamsson (1991) menar att denna form av styrning kan ses som en hybrid då det är en 
mellanform mellan hierarki och marknad. Utifrån ovanstående resonemang kan vi anta att en 
hybrid är ett mellanting mellan att vara helt statligt styrd och att fungera som en helt privat 
aktör. Intraprenören eller hybriden arbetar som en privat entreprenör men verkar i den 
offentliga verksamheten. 
 
Vårdsektorn har under många år genomgått stora förändringar och flera nya  
verksamhetsformer har tagit form. Även om den offentliga verksamheten utvecklats mot mer 
decentraliserade styrformer anser vi att det fortfarande finns för lite forskning kring vilka 
effekter de nya verksamhetsformerna skapat. Hur skapar egentligen ledningen framgångsrika 
primärvårdsenheter och vilka skillnader kan urskiljas verksamhetsformerna emellan? Vi ser 
det därför intressant att undersöka om det på ett framgångsrikt sätt inom sjukvården är möjligt 
att öka arbetstillfredsställelse och arbetsprestationer bland medarbetare med 
verksamhetsformer som intraprenörskap och entreprenörskap, jämfört med traditionellt styrd 
sjukvård. 
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1.2 Syfte 
Vårt syfte är att för de tre verksamhetsformerna offentlig, entreprenöriell och intraprenöriell 
verksamhet inom primärvård:  
 

o Identifiera den övergripande styrningen utifrån givna förutsättningar. 
o Identifiera sambandet mellan ledningens styrning och medarbetarnas 

arbetstillfredsställelse och arbetsprestationer  
o Identifiera ledningens agerande för att skapa en framgångsrik verksamhet 

 
Definition 
Primärvård 
Primärvården skall enligt bestämmelserna svara för befolkningens behov av grundläggande 
vård och behandling med mera. Detta skall ske utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder 
eller patientgrupper (Hälso- och sjukvårdslagen, 5 §). 
 
Entreprenörskap 
Entreprenörskap inom primärvården kommer i denna uppsats att beskrivas som privat 
verksamhet.  

1.3 Övergripande metod 
Vi kommer i denna del av uppsatsen förklara och motivera de val vi har gjort angående hur vi 
valt att utforma den övergripande metoden. Vidare redogörelse angående metoden kommer att 
göras i kapitel tre. 

1.3.1 Forskningsansats 
Vi har i denna studie valt att utgå från befintliga teorier som finns inom ämnesområdena 
styrning, entreprenörskap, intraprenörskap, arbetstillfredsställelse och arbetsprestationer. 
Utifrån teorin har vi därefter valt att sammanställa en egen sammanfattande teorimodell som 
visar på hur de tre verksamhetsformerna offentlig, entreprenöriell och intraprenöriell 
verksamhet återges. Samtliga verksamhetsformer har även haft primärvård som huvudsaklig 
sysselsättning. Holme och Solvang (1999) menar att detta teoriutvecklande arbetssätt kallas 
deduktivt. Det deduktiva arbetssättet grundar sig i att varje teori måste bygga på systematiskt 
insamlad empirisk data och först då kan teorierna bli intressanta att jämföra för forskaren 
(ibid). Den teoriutvecklande modellen gör det även möjligt att i ett senare skede diskutera och 
förklara samband (Johansson Lindfors, 1993).   
 
Denna studie har även ett analytiskt synsätt. Arbnor och Bjerke (1994) förklarar att det 
analytiska synsättet är till för att förklara hur en objektiv verklighet ser ut. Samtidigt som 
synsättet vid tillämpning även eftersträvar att förklara om orsak-verkan samband torde 
föreligga. Detta är något som stämmer bra överens med vår studie med tanke på den 
empiriinsamling vi valt att göra.  

1.3.2 Undersökningsansats 
Studien är av kvalitativ karaktär med kvantitativa inslag. Den kvalitativa delen har bestått av 
tre intervjuer där varje chef inom respektive verksamhetsform har bistått med empiri. 
Anledningen till att vi valde göra personliga intervjuer med varje chef inom de olika 
verksamheterna var att vi ville skapa en mer detaljerad och grundlig beskrivning över hur 
personer från ledningens sida agerar för att skapa framgång. Denscombe (2000) menar att 
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kvalitativ forskning lämpar sig bättre då forskare på ett mer detaljerat och ingående sätt vill 
lyfta fram och beskriva händelser som rör studien. Den kvantitativa delen av studien har 
utgjorts av enkäter där varje medarbetare inom aktuell verksamhet har fått möjlighet att 
besvara frågor beträffande hur de upplevde styrningen som ledningen bedrev. Denscombe 
(2000) menar att den kvantitativa forskningen återger goda möjligheter till att analysera 
siffror med hjälp av beskrivande statistisk och ses därför som särskilt användbar när forskaren 
vill göra jämförelser och studera samband.  

1.3.3 Litteraturinsamling 
För att skapa en bredare förståelse inom ämnesområdet har vi som grund för vår 
litteraturinsamling valt att använda oss av såväl böcker som vetenskapliga artiklar. Databaser 
som vi har använt oss av för att söka vetenskapliga artiklar har varit Jstor och Ebsco. Vid 
sökning av böcker har vi vidare använt oss av sökmotorerna Lucia och Libris vid Luleå 
tekniska universitet. Aktuella sökord har varit: sjukvård, styrning, ekonomistyrning, offentlig 
styrning, entreprenörskap, intraprenörskap, New Public Management, arbetstillfredsställelse 
och arbetsprestationer. Vi har översatt de svenska orden till engelska för att skapa ett så brett 
upptagningsområde som möjligt för den teori som vi senare har haft för avsikt att utgå ifrån.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras vår teoretiska referensram. Vi väljer här att lyfta fram de 
teoretiska begrepp som är väsentliga för vår studie. Slutligen kommer vi att knyta samman 
teorierna i vår sammanfattande modell. 

2.1 Vårdproblemet - en diskussion 
Aidemark (2005) beskriver att den offentliga sjukvården har djupa historiska rötter. Sedan 
slutet av 1800-talet är vården ett lagstadgat ansvar för Landsting och regioner. Den offentliga 
verksamheten skall organisera och finansiera sjukvården. I SOU (1996:176) diskuteras hur en 
välutvecklad primärvård utgör basen för hälso- och sjukvården i Sverige och därför skall 
primärvården i vårt land prioriteras. Primärvårdens ansvar, uppgifter, finansiering och 
planering av privat och statlig sjukvård framgår av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).  
 
Dagens vård har varit under fokus i media en längre tid. De problem som framställs ligger 
bland annat i besparingar, indragningar, stressad personal, långa väntetider, ökad arbetsbörda 
samt att patienter känner sig åsidosatta av att personalen inte har den tid som krävs. Försök till 
förbättringar har skett och Statens Offentliga Utredningar förklarar att det är av betydelse att 
ett varierat vårdutbud med olika driftsformer framhålls. I SOU (1996:176) beskrivs det att det 
med fördel bör finnas alternativ till den offentligt producerade vården och att de privata 
vårdgivarna även bör ses som en del av de samlade resurserna. Aidemark (2005) menar dock 
att vården inte riktigt blir hundraprocentigt privat eftersom ett visst samarbete mellan offentlig 
och privat uppdragsgivare krävs. Författaren förklarar att från år 1991 gäller nämligen för 
privata vårdgivare att de inte får ta ut högre patientavgifter än den vård som utförs i offentlig 
verksamhet. Detta gör att det råder vissa avtal mellan de privata och den offentliga 
verksamheten för att de privata skall kunna täcka sina kostnader (ibid).  
 
Vården har under en lång tid varit helt offentligt styrd. Samhället har dock börjat öppna upp 
sig och staten har insett vikten av att släppa in privata entreprenörer även i vårdsektorn. Under 
lång tid har även den offentliga styrningen till stor del varit centraliserad, men har under 
senare år gått mer åt att vara decentraliserad. New Public Management är ett led i detta och ett 
samlingsnamn för att offentliga verksamheter började skapa mer marknadsliknade former. 
Nya verksamheter utvecklas och i dagens läge ser vi att tre verksamhetsformer av sjukvård 
existerar: traditionellt offentligt styrd, intraprenörskap och entreprenörskap. Den traditionellt 
styrda vården är de vårdcentraler Landstinget i dag styr helt i egen regi. Intraprenörskapet 
styrs i form av intraprenader där vårdcentralen fungerar som en egen enhet under Landstinget 
men sköter sin styrning och ekonomi på egen hand. Entreprenörskapet eller entreprenören är 
en privat aktör som inte styrs av Landstinget på något vis förutom att vissa gemensamma 
vårdavtal har upphandlats. Det är möjligt att arbetstillfredsställelse och arbetsprestationer 
skiljer sig åt mellan dessa tre verksamhetsformer. Det kan handla om hur cheferna genom 
styrning lyckas få sina medarbetare att fokusera mot samma mål, samtidigt som de får dem att 
känna arbetstillfredsställelse och ge dem möjlighet till att skapa goda arbetsprestationer. 
Eftersom verksamhetens styrning således kan ses som en väsentlig del för att kunna skapa 
trivsel och goda prestationer i organisationen kommer vi att utveckla begreppet styrning. 

2.2 Styrning 
Definitionen av styrning är enligt Nilsson (2004) en företeelse som finns inom alla 
organisationer på ett eller annat sätt. Brorström (1995) och Ax, Johansson och Kullvén (2002) 
menar att styrning handlar om att försöka styra handlingar och resurser mot uppsatta mål. 
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Nilsson (2004) beskriver att styrning på organisatorisk nivå handlar om att få samtliga 
medarbetares tankesätt och handlingssätt fokuserat mot ett och samma ändamål på ett 
målinriktat och samordnat sätt.  Viktigt att nämna är att styrningens innebörd kan variera både 
vad gäller omfattning och betydelse beroende på verksamhetsform (ibid). Bruzelius och 
Skärvad (2004) och Samuelson (2004) förklarar vidare vikten av att samtliga medarbetare 
verkligen måste känna till den styrform som ledningen har som syfte att använda sig av, detta 
för att organisationen ska uppnå så bra resultat som möjligt med styrningen. Då styrning 
enligt Bruzelius och Skärvad (2004) innebär att påverka medarbetarnas beteende och 
agerande, antar vi att styrning som inte används på rätt sätt kan leda till en försämring av 
arbetstillfredsställelse och arbetsprestationer.  
 
Bergengren (2003) beskriver att det ofta råder en blandning mellan olika styrformer när de 
används i praktiken. Samtidigt menar författaren att det också förekommer att chefer väljer att 
växla mellan dem, därför är det sällsynt att endast en styrform används fullt ut inom en 
organisation. Den styrning som ska väljas bör därför bestämmas utifrån den situation och av 
det sammanhang som verksamheten befinner sig i (Bruzelius & Skärvad, 2004). Valet av 
styrform bör därmed utarbetas utifrån verksamhetsform, organisationens affärsidé, vilka slags 
arbetsuppgifter som finns samt vilka medarbetarna är och hur företagskulturen avspeglar sig 
(ibid). Holmström (1995) har i sin studie valt att lyfta fram tre olika styrformer som visar 
vilka val ledningen kan ställas inför beroende på graden av centralisering eller 
decentralisering organisationen anser sig ha. I figur 2.1 nedan, skildras de tre styrformerna 
direktstyrning, målstyrning och självstyrning. Vid denna uppdelning lyfts direkt- och 
självstyrning fram som de två ytterligheterna och målstyrningen som ett mellanting (ibid).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Direkt-
styrning

Mål-
styrning

Själv-
styrning

Centralisering Decentralisering

Figur 2.1. Styrformernas grad av centralisering och decentralisering.  
Efter ”Styrning i storföretag: en studie av styrningens utformning och omfattning i tre svenska 
koncerner. Av M. Holmström, 1995. Linköping: Linköpings universitet, s 118. 

2.2.1 Direktstyrning 
Direktstyrning innebär att ledningen styr sina medarbetare genom noggranna instruktioner. 
Styrformen utgår ifrån att ledningen vet vad som ska göras, när det ska ske och hur det bör 
utföras. De lämnar oftast ingen eller endast liten handlingsfrihet till medarbetarna (Bruzelius 
& Skärvad, 2004; Bergengren, 2003; Holmström, 1995). Styrformen förknippas därför ofta 
med något negativt, men direktstyrning kan behövas i vissa situationer, exempelvis när 
personalen är oerfaren eller när nybildade grupper skapas. Direktstyrning kan vid dessa 
situationer innebära en bra början i förändringsarbetet för att undvika kaos och förvirring 
(Bruzelius & Skärvad, 2004; Bergengren, 2003). Andra tillfällen då direktstyrning kan vara 
tillämpbar är då problem som är likartade dyker upp med relativt tät frekvens (Holmström, 
1995). Enligt figur 2.1 innebär direktstyrning hög grad av centraliserig.  
 

6 



- Teoretisk referensram - 

2.2.2 Målstyrning 
Holmström (1995) definierar målstyrning som det sätt där ledningen genom formella planer 
leder och följer upp verksamheten. Styrningen innebär en decentralisering jämfört med 
direktstyrningen som kännetecknades av den mer centraliserade synen, se figur 2.1 (ibid). 
Svensson (1997) menar därför att målstyrning som styrfilosofi kan ses som en naturlig följd 
av en decentraliserad organisation. Bruzelius och Skärvad (2004) och Nilsson (2004) återger 
en liknande syn på vad målstyrning innebär och förklarar att vid tillämpning av målstyrning 
så ges den styrda enheten eller medarbetaren mål eller resultatkrav som ska uppnås. Hur 
målen sedan uppnås med hjälp av de medel som finns tillgängliga är upp till den enskilde 
individen eller gruppen att själv bestämma. Bruzelius och Skärvad (2004) menar vidare att 
målstyrning som styrform i princip är möjlig på alla nivåer och verksamhetsformer i en 
organisation. Detta är något som Rombach (1991) förhåller sig skeptisk till, genom att 
förklara att målstyrning inom offentlig sektor kan innebära ett osäkert sätt att styra på. 
Rombach menar att målstyrning tenderar att bli vad ledningen önskar sig att det ska bli. 

2.2.3 Självstyrning 
Självstyrning innebär i sin mest utpräglade form att den som styr och den som styrs är samma 
medarbetare eller inom samma enhet. Den som styrs, den enskilde medarbetaren eller gruppen 
har stor handlingsfrihet att själv bestämma vad som ska göras och hur det ska utföras 
(Bruzelius & Skärvad, 2004; Nilsson, 2004). Holmström (1995) förklarar vidare självstyrning 
som en ännu mer decentraliserad form av målstyrning, se figur 2.1. Samuelson (2004) menar 
att en kraftigt decentraliserad organisation där beslut innebär en ökad spridning av inflytande 
och beslutsfattande kan ha en positiv inverkan på motivationen hos de anställda vilket i sin tur 
kan resultera i högre arbetstillfredsställelse och bättre arbetsprestationer bland medarbetarna. 
Författaren förklarar samtidigt att tillvägagångssättet i större utsträckning innebär att ta 
tillvara på kompetensen som individerna besitter. Bruzelius och Skärvad (2004) förklarar att 
självstyrning inte är lämplig vid alla tillfällen. Användning av styrformen bör begränsas till 
när medarbetarna har kunskap om vilka mål de ska uppnå, hur de ska gå tillväga, när 
engagemang att utföra uppgifterna självständigt finns och vid tillfällen då medarbetarna delar 
samma normer och organisationskultur (ibid).  
 
Av ovanstående resonemang kring styrning och dess olika former kan vi anta att vikten för att 
skapa framgång inom sjukvården till stor del ligger i hur verksamheten styrs. Samuelssons 
(2004) resonemang kring decentralisering visar på att tydliga positiva effekter i form av 
arbetstillfredsställelse och arbetsprestationer kan uppnås.  

2.3 Offentlig vs privat verksamhet 
Ringqvist (1996) definierar att den offentliga sektorn avgränsas till den verksamhet som 
bedrivs av staten, socialförsäkringssektorn, kommuner och landsting. Gemensamt för 
verksamheterna är att de styrs av en politiskt vald församling. Verksamheterna styrs enligt 
författaren dessutom av olika lagar som till exempel hälso- och sjukvårdslagen. 
Sjukvårdslagen (1982:763) stadgar i sin tur ”en god hälsa och vård på lika villkor för hela 
befolkningen”. Ringqvist förklarar att det specifika syftet för den offentliga förvaltningen är 
förverkligandet av mål fastlagda av politiska organ. Den offentliga förvaltningen är enligt 
Ringqvist ett redskap som kan styras direkt av politikerna.  
 
Enligt Molin, Månsson och Strömberg (1979) är en annan egenskap för den offentliga 
verksamheten att dess beslut ofta är bindande, till skillnad från privat verksamhet där avtal 
kan sägas upp. Gränsen mellan privat- och offentlig verksamhet blir dock allt mer otydlig 
enligt Ringqvist (1996) och ingen självklar gränslinje finns mellan dessa två. För att klargöra 
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de skillnader och likheter som finns mellan privata och offentliga verksamheter, görs nedan 
en jämförelse. 
 
Vid en jämförelse mellan statsförvaltning och privat förvaltning kan vi konstatera såväl 
skillnader som likheter. Var skillnaderna finns och hur stora de är råder det delade meningar 
om. Rosengren (1985) menar att det finns stor risk för att skillnaderna överbetonas och att 
likheterna förbises. Generellt anser författaren att näringslivet ställer högre 
effektivitetskriterier än de statliga förvaltningarna. Ett privat företag har som mål att 
genomföra en affärsidé med maximal vinst. Här skiljer sig den traditionellt statliga 
förvaltningen genom att vara styrd av riksdag/regering och landsting och kommuner som i sin 
tur sätter upp mål som ska gagna medborgarna. Boyne (2002) menar att den främsta 
skillnaden mellan offentlig och privat organisation är vem som är ägare. Den privata 
organisationen ägs av aktieägare, medan den offentliga organisationen ägs av befolkningen. 
Finansieringen skiljer också dessa två åt, den offentliga verksamheten finansieras av skatter 
medan den privata är mer beroende av kundernas betalningsförmåga (Boyne, 2002; Sandberg 
& Sturesson, 1996). Författarna visar även på effekten av kontroll, där den offentliga 
verksamheten kontrolleras av den politiska majoriteten medan den privata styrs av 
marknadens krafter (ibid). Brorström, Haglund och Solli (1999) menar att det inom offentlig 
verksamhet är svårare att genomföra förändringar då det måste finnas politisk acceptans, det 
vill säga stöd från vissa grupper. I ett privat företag går en sådan process betydligt snabbare då 
det är upp till ledning eller styrelse att ta beslut om en förändring (Boyne, 2002). Styrning i 
landsting och kommuner är enligt Brorström, Haglund och Solli (1999) oftast budgetstyrd och 
beror till övervägande del på att det saknas en fungerande marknad som kan definiera var de 
bör fördela sina resurser. Rosengren (1985) beskriver detta som att ju större en organisation är 
desto större blir styrproblemen. Decentraliseras verksamheten mot att bli privat ökar kraven 
på ytterligare styrsystem.  
 
Om vi då väljer att utifrån ovanstående diskussion kring offentlig verksamhet diskutera 
styrning antar vi att direktstyrning är det huvudsakliga sättet att styra på. Verksamheten är 
centraliserad och styrd av politiker vilket skapar litet handlingsutrymme för medarbetarna. 
Den offentliga verksamheten är dessutom ofta väldigt stor vilket skapar förutsättningar för ett 
centraliserat styrsätt. Utav detta resonemang kan vi anta att skillnaden mellan privat och 
offentlig styrning är relativt stor, maximal vinst mot ett välmående för medborgarna. En 
offentlig verksamhet har inte lika stort tryck från sina ägare som en privat aktör har. 
Effektiviteten och möjligheten till förändring hos den privata aktören är större. Däremot har 
den offentliga verksamheten inte samma lönsamhetskrav på sin verksamhet. 
Arbetsprestationen hos den privata verksamheten bör alltså bli högre i och med högre ställda 
krav från ledningen, då kraven på lönsamhet är hårdare. Då det ofta finns ett samband med 
arbetstillfredsställe borde även denna öka i den privata verksamheten.  

2.4  ”New Public Management” 
Hood (1995) menar att många OECD-länder under 1980-talet började använda sig av ”New 
Public Management”. ”New Public Management” handlar i grunden om att offentliga 
organisationer börjar tillämpa styrformer likt den privata sektorn. En av huvudåtgärderna i 
detta synsätt är att börja decentralisera den centraliserat trögstyrda offentliga organisationen. 
Författaren anser att ”New Public Management” uppkommit på grund av att den offentliga 
sektorn varit för ineffektiv och för kostsam med följden av dåliga tjänster. Hood förklarar att 
många offentliga förvaltningar har skött sina upphandlingar på ett dåligt sätt och det är sällan 
den effektivaste och bästa lösningen som tagits i bruk. Modell (2004) beskriver att genom en 
förändrad kontroll och styrning mot att mer styra som privat sektor skapas förutsättningar för 
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att både förbättra ekonomi och effektivitet. Enligt Hood (1995) kan ”New Public 
Management” innebära att en organisation gör sådana radikala förändringar som att hyra in 
personal eller att friställa vissa enheter för att skapa högre effektivitet och förbättrad 
arbetsprestation.  
 
Utifrån ovanstående diskussion kan vi anta att sjukvården i allra högsta grad har använt sig av 
”New Public Management” då den har decentraliserats och skapats nya typer av 
verksamhetsformer. Nya upphandlingar har även varit ett led i utvecklingen av att nya former 
av verksamheter har kunnat tas i bruk. Nedan väljer vi att beskriva de övriga 
verksamhetsformerna utöver offentlig verksamhet som idag används för att driva svensk 
sjukvård.  

2.5 Entreprenörskap 
Individen bakom entreprenören har enligt Lindholm Dahlstrand (2004) förvillat många 
forskare genom åren och än i dag är det svårt att definiera en entreprenör. Författaren menar 
att ordet entreprenör kommer från franskans ”entreprenade” vilket betyder på ett ungefär att 
utföra ett åtagande. Författaren menar att Schumpeter såg entreprenören som en innovatör och 
mönsterbrytare och detta lade grunden för den senare forskningen inom ämnet. Kirzner (1997) 
ser istället entreprenören som en alert möjlighetssökare. Casson (2003) syn på entreprenören 
är att han eller hon är en koordinator av begränsade resurser. Baumol (1995) menar att synen 
från ett nationalekonomiskt synsätt kan vara tvådelad. Det ena synsättet är enligt Schumpeters 
syn på entreprenören som en innovatör och skapare av förändringar, alltså den nyskapande 
entreprenören. Det andra synsättet avspeglar entreprenören som en individ som skapar och 
organiserar nya affärsverksamheter, detta har kallats den etablerade entreprenören. Båda dessa 
roller är enligt Landström (2005) viktiga för samhällets utveckling, även om de skiljer sig åt. 
Den delade synen på entreprenörskapet har skapat förvirring i definitionen av 
entreprenörskapet, vissa forskare har inriktat sig på innovation och mönsterbrott medan andra 
har varit mer fokuserade på etableringen av nya affärsverksamheter oavsett dess innovativa 
karaktär. Landström väljer att beskriva entreprenörskapet liksom A.A. Millers beskriver 
”heffaklumpen” i Nalle Puh: 
 
”… ett ganska stort och betydelsefullt djur. Han har jagats under lång tid och med olika 
fångstmetoder, men än så länge har ingen lyckats fånga honom. Alla som säger sig ha sett 
honom uppger att han är enorm, men de är oeniga om vad som kännetecknar honom.”  
 
Churchill (1992) beskriver att entreprenörskapet handlar om att avslöja och utveckla ett 
tillfälle för att skapa värde genom innovation och anpassa tillfället utan avseende till varken 
människor, kapital eller lokalisering av entreprenören. Lambing och Kuehl (2003) menar att 
en entreprenör måste ha passion för affärer, men även ett hjärta för hela verksamheten. 
Landström (2005) beskriver att Steven Jobs (grundaren av Apple) har sagt att hans företag 
inte blev framgångsrikt på grund av att det var en bra idé, utan för att det var byggt från 
hjärtat. Som ledare är entreprenören inte främmande för att organisera en ny verksamhet och 
leda andra individer mot nya mål. Shane och Venkataraman (2000) menar att entreprenörskap 
handlar om att förstå hur möjligheter att frambringa varor och tjänster utförs. Stevensson och 
Jarillo (1990) har genom sina studier kommit fram till att entreprenören har vissa personliga 
egenskaper som inte andra har, egenskaper som intuitiv förmåga, eller ett slags sjätte sinne.  
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Figur 2.2. Entreprenörens för- och nackdelar. 
Av ”Entrepreneurship” P. Lambing & C.R Kuehl, 2003. New Jersey: Prentice Hall s.30. 

2.5.1 Fördelar 
Att vara självständig innebär enligt Lambing och Kuehl (2003) frihet att kunna ta egna beslut 
och inte vara beroende av andra. Att vara sin egen chef är tillfredställande för många 
entreprenörer. Att lyckas åstadkomma att starta upp en ny verksamhet är även 
tillfredsställande, speciellt vid skapande av ett eget koncept som sedan är lyckosamt. Den 
finansiella kontrollen är något en entreprenör värdesätter, det anses som en stor fördel att själv 
bestämma över organisationens medel utan påverkan från någon annan (ibid). 

2.5.2 Nackdelar 
Lambing och Kuehl (2003) anser att personliga uppoffringar är något entreprenören får göra 
ofta där många timmars slit på jobbet gör att familj och vänner blir lidande. Författarna menar 
att det är viktigt att fråga sig hur mycket en individ är villig att offra för framgång. Att hela 
tiden känna ansvar för rörelsen kan i längden vara tungt, då entreprenören har ett mer 
personligt engagemang än sina anställda. Dessutom ska entreprenören vara duktig inom ett 
stort antal områden. Entreprenören har ofta dessutom liten marginal för fel, stora 
organisationer har lättare att ta motgångar än en mindre verksamhet, felsteg kan bli helt 
avgörande för entreprenörens fortsatta existens (ibid).  
 
Ovanstående resonemang visar på att entreprenörskapet är ett komplext och svårdefinierat 
fenomen. Sammanställs entreprenörens egenskaper ser denne ut att vara innovativ, 
idéskapare, god organisatör, risktagare, samordnare samt ha näsa för affärer. Ingen 
entreprenör är den andre lik och dennes egenskaper kan användas i alla typer av 
organisationer. Ser vi till entreprenörskapet ur ett styrperspektiv kan vi anta att både mål- och 
självstyrning används men att självstyrning nyttjas till större del. Anledningen till detta är att 
dessa organisationer är decentraliserade och att det råder stor handlingsfrihet i denna 
verksamhetsform. Medarbetarna får även ett större ansvar vilket bör gynna ett entreprenöriellt 
beteende. Utifrån detta resonemang ser vi att entreprenören skulle passa bra i den offentliga 
vårdsektorn med all den problematik och de neddragningar som idag råder.  

2.6 Intraprenörskap 
Antonic och Hisrich (2003) definierar intraprenören likt en entreprenör men som är anställd i 
det egna företaget/organisationen. Därför innefattar entreprenörens egenskaper även 
intraprenörens. 
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Pinchot (1985) beskriver intraprenören som en drivande person med innovativa lösningar på 
uppkomna problemställningar. Författaren beskriver också att intraprenören vågar gå sina 
egna vägar. Antonic och Hisrich (2003) menar att intraprenören ofta är utmärkande inom den 
egna organisationen, en person som har innovativa lösningar och förslag. Intraprenörens 
verksamhetsform kallas ofta inom statlig verksamhet för intraprenad eller intraprenörskap, det 
kan vara en speciell enhet eller verksamhet som drivs mer på ett entreprenöriellt sätt. 
Intraprenörskapet är enligt Eriksson och Pettersson (2005) en verksamhetsform som skall leda 
till att förändra beteenden hos medarbetarna. Verksamhetsformens syfte handlar om att 
försöka decentralisera och skapa ett större medarbetarinflytande. Detta skapar ett beteende 
som gör att kostnads- och produktivitetstänkande förbättras (ibid).  
 
Utifrån ovanstående diskussion kan det antas att en intraprenör och en entreprenör fungerar på 
ett likartat sätt. De har samma typ av egenskaper, det som skiljer dessa två åt är att 
intraprenören inte är ”fri” på samma sätt som entreprenören utan fortfarande arbetar under en 
överordnad chef eller organisation på ett högre plan. Intraprenörens styrform passar väl in på 
målstyrning då individen eller enheten till viss del är decentraliserad men samtidigt måste 
jobba mot de mål och resultatkrav som ställs ovanifrån. Enligt Bruzelius och Skärvad (2004) 
är det upp till enheten att själv uppnå satta mål, vilket passar väl in på beskrivningen av 
intraprenören.  

2.7 Framgångsfaktorer 
Elmqvist (2002) har i sin studie om framgångsfaktorer vid styrning och ledning av hälso- och 
sjukvård valt att lyfta fram fem faktorer. Författaren vidhåller att det gäller att vara 
framgångsrik på flera olika plan för att nå en helhet, faktorerna beskrivs i figur 2.3.  
 

 
Figur 2.3. Framgångsfaktorer 

Kultur/Klimat
- Spännande  
- Utmanande 
- Tillit 
- Förtroende 

Mål  
- Strukturplan 
- Strategi 
- Målprogram 
- Prioriteringar  
- Besparingskrav 
- Interna mål 
- Målstyrning 

Ledarskap 
- Ledningsgrupp 
- Administrativ 
utbildning 
-  Kompetens-
utvecklingsplan 

Spelregler 
• Verksamhet 
- Samverkan 
- Kvalitets-            
system 
• Ekonomi 
- Över-/underskott
- Belöning 
• Personal 
- Delaktighet 
- Utvecklings- 
samtal 
- Ansvar 

Förutsättning 
• Politikerroll 
• Ekonomi & 
administration 
- ”Rättvis budget” 
• Uppföljnings-
system 
- Datorjournal 
- Patientrelaterat 

Modifierig av ”Framgångsfaktorer vid styrning och ledning av hälso- och sjukvård”  
F. Elmqvist, 2002. Stockholm. Stockholms universitet s.160 

2.7.1 Förutsättningar 
Författaren Elmqvist (2002) menar att olika verksamheter har olika förutsättningar. Att 
förutsättningarna ofta är olika beror enligt Elmqvist på de gamla sätten att styra lever kvar i 
organisationer. Styrsätten inom vården avspeglas ofta av att vara av direktstyrningsmodell på 
grund av politikerbestämmande. Det beror på att det många gånger kan vara svårt att ändra på 
den styrning som man en gång valt utan att man måste ta hänsyn till de lokala geografiska och 
historiska kulturella förhållandena. Trots att marknadsliknande modeller som NPM med 
tillhörande decentralisering har gjort intåg finns problemen kvar. Det här har enligt Elmqvist 
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gjort att variabler som politikerrollen, ekonomi/administration och uppföljningssystem med 
underliggande parametrar har fått en betydande roll för förutsättningarna. (ibid) 

2.7.2 Kultur/Klimat 
Elmqvist (2002) menar att kulturen och klimatet bör av många uppfattas som både spännande 
och positivt. Det är viktigt att det även finns ett förtroende och en tillit riktad mot avdelningen 
men även mot sjukhus- och landstingsledningen. Trots att det många gånger råder raka 
motsatsen mot just sjukhus- och landstingsledningens tillvägagångssätt inom offentlig 
verksamhet. Författaren illustrerar detta med att förklara att det är medvetenheten om att det 
finns ”Svarte Pettrar” som ökar ju närmare övrig personals uppfattning man kommer. (ibid) 

2.7.3 Mål 
Det är enligt Elmqvist (2002) viktigt att använda sig av klara och tydliga mål för den 
verksamhet som man bedriver. Det gäller att använda sig av en tydlig strukturplanering, rätt 
strategi, lämpligt målprogram, prioritera rätt, se till besparingskrav, använda sig av interna 
mål och använda sig av målstyrning. Den stora bristen ligger enligt Elmqvist i att målen inte 
är tillräckligt genomtänkta, kan exempelvis förklaras genom att ledningen inte gör de rätta 
valen tillsammans med de uppföljningssystem som finns. De viktigaste parametrarna är enligt 
Elmqvist just prioriteringar, målprogram, strukturplaner och strategier för att lyckas. (ibid) 

2.7.4 Ledarskap 
Den fjärde viktiga framgångsfaktorn är en enligt Elmqvist (2002) ledarskapet. Parametrarna 
för att uppnå framgång inom denna kategori förklarar han med att det behövs rätt sammansatt 
ledningsgrupp för att lyckas, rätt administrativ utbildning hos ledarna samt att det finns en 
kompetensutvecklingsplan som hela tiden ska finnas med i det ledarskap som bedrivs av 
chefen. Ekstam (2002) menar att ledarskapet består av fyra hörnstenar. Modellen, beskriver 
att alltid vara ett föredöme, en modell för sina medarbetare. Kommunikatören, beskriver att 
ledaren måste kunna kommunicera med sina medarbetare. Lagbyggaren, beskriver hur ledaren 
skapar framgång genom sina medarbetare. Utvecklaren, beskriver vikten av att hela tiden 
utveckla verksamheten och medarbetarna i rätt riktning. Ekstam (2002) 

2.7.5 Spelregler 
Elmqvist (2002) förklarar att den femte och sista faktorn innehåller tre huvudsakliga variabler. 
Den första beskriver spelreglerna för verksamheten och vad som innefattas i form av 
samverkan bland personal och det kvalitetssystemet som används inom verksamheten. 
Ekonomidelen behandlar överskott och underskott samt de belöningar som medarbetarna 
eventuellt är berättigade till. Sista variabeln förklarar spelreglerna för personalen, det gäller 
att skapa delaktighet, använda sig av utvecklingssamtal samt skapa ansvar. (ibid)  
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2.8 Vår sammanfattande teorimodell 
Vi har avslutningsvis utifrån de befintliga teorierna som tidigare diskuterats i kapitlet, valt att 
sätta samman vår egen sammanfattande teorimodell, se figur 2.4.  

 
Figur 2.4. Vår sammanfattade teorimodell 
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Vi vill genom denna modell föra en diskussion där vi har valt att koppla samman de olika 
teorierna, med hur vi har uppfattat att det ser ut inom de olika verksamheterna. Modellen 
börjar med att visa på vilka typ av verksamhet som det gäller. Varje verksamhetsform har 
ramar att hålla sig inom, vilket i sin tur skapar olika förutsättningar. Dessa förutsättningar 
genererar utifrån teorierna i en övergripande styrform för verksamhetsformen som helhet. 
Utifrån detta har verksamhetschefen själv möjlighet att välja den styrform som utifrån 
hans/hennes förutsättningar och uppfattning passar bäst för sin verksamhet. En viktig aspekt 
är Bergengrens (2003) resonemang om att det ofta råder en blandning av styrformerna, vilket 
kan innebära att diskussionen ovan inte är definitiv. Utav detta resonemang antar vi att 
verksamheterna i sig kan utöva likaväl en som tre styrformer. Verksamhetschefens styrning 
behöver alltså inte spegla den övergripande styrningen. Därefter genererar förhoppningsvis 
verksamhetschefens styrning i ett antal framgångsfaktorer som skapar arbetstillfredsställelse 
och arbetsprestationer för medarbetarna. 
 
Utifrån de teoretiska kriterierna för offentlig verksamhet med hög grad av centralisering tror 
vi att den övergripande styrningen ofta kännetecknas av direktstyrning. Medan entreprenaden 
istället är decentraliserad med mycket stor handlingsfrihet, tror vi att den speglas av raka 
motsatsen och utövar självstyrning. Intraprenaden tyder på att den styrs av målstyrning då det 
ses som en naturlig följd till en organisation som blivit decentraliserad från det centraliserade 
Landstinget. Landstinget sätter alltså upp mål som intraprenaden måste klara av. Cheferna kan 
därefter använda en eller flera styrformer för att skapa framgångsfaktorer. Om ledningen 
lyckas med sin styrning bör detta mynna ut i att medarbetarna upplever arbetstillfredsställelse 
och presterar goda resultat. Då förutsättningarna skiljer sig åt i de tre verksamheterna, 
kommer dessa faktorer troligen att variera. 
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3 METOD 
I detta kapitel kommer vi att fortsätta redogöra för de metodval som vi påbörjade i kapitel ett. 
Vi kommer först att motivera varför vi valt att göra en fallstudie och sedan beskriva hur 
datainsamlingen har gått till. Avslutningsvis behandlas analysmetoden och de metodproblem 
som uppstått under studiens gång.   

3.1 Studiens ansats  
I denna uppsats har vi valt att göra en fallstudie. Ambitionen har varit att gå på djupet i de tre 
undersökningsenheterna och därmed se vad som karaktäriserar och skiljer de olika 
verksamheternas styrsätt åt. Denscombe (2000) förklarar fallstudien som ett bra 
tillvägagångssätt då forskaren vill inrikta sig mot ett fåtal undersökningsenheter i syfte att 
erhålla en djupgående redogörelse för hur händelser, relationer, erfarenheter eller processer 
uppträder i valda undersökningsenheter. Yin (1994) menar att fallstudier även bygger på 
analytiska generaliseringar, vilket innebär att forskaren i sin studie strävar efter att kunna 
generalisera vissa analytiska resultat till vidare teori. 

3.2 Val av fallstudieobjekt 
När vi hade bestämt oss för att göra denna fallstudie, vilken grundade sig på att jämföra 
offentliga, entreprenöriella och intraprenöriella sätt att styra en verksamhet på, föll sig våra 
val av fallstudieobjekt relativt naturligt. Vi hade dock några kriterier som vi ansåg vara 
viktiga för denna fallstudie. Dessa var att respektive verksamhetsform skulle kunna 
tillhandahålla en fullskalig primärvård med liknande tjänster samt att antalet anställda skulle 
vara så lika som möjligt. Den första verksamheten som vi valde att ta med i denna studie var 
Porsö Vårdcentral som var en helt offentligt styrd verksamhet i Luleå, Norrbottens län. Valet 
av just denna vårdcentral grundades i att vårdcentralen kunde uppfylla samtliga dessa 
kriterier. Den andra verksamhetsformen utgjordes av en privat entreprenör, vid namn 
Läkarhuset Hermelinen i Luleå, Norrbottens län. Detta fallstudieobjekt valdes utifrån att det 
var en välfungerande läkarstation med ett antal års erfarenhet av att driva entreprenad. Den 
tredje och sista verksamheten var intraprenaden Burträsk HälsoVård, beläget utanför 
Skellefteå i Västerbottens län. Motivet till att vi valde Burträsk HälsoVård var att vi fick höra 
att det skulle vara en välfungerande intraprenad med flera års kunskap. Intresset för denna 
verksamhetsform väcktes dock tidigare. Det var i samband med en kontakt med Umeå 
kommun som vi fick höra talas om denna verksamhet som för dem var ett nytt koncept inom 
organisationen vilket gjorde oss intresserade. Samtidigt så hade vi även hört att verksamheten 
lovordats från andra håll vilket gjorde det än mer intressant att undersöka intraprenaden.  

3.3 Datainsamlingsmetod 
Insamlingen av data gjordes dels genom en intervju med respektive verksamhetschef och dels 
genom en enkätundersökning med respektive medarbetare inom varje verksamhet. Vi valde 
att först genomföra intervjuer med cheferna för att få en bild över hur de valt att styra sin 
verksamhet, allt för att se hur de uppfattade att framgångsrik styrning skulle utövas. För att 
genomföra samtliga intervjuer användes en intervjuguide som underlag, se bilaga A-C. 
Intervjuguiderna var i sin tur anpassade efter respektive verksamhetsform. Upplägget för att 
samla in data från intervjuerna styrdes genom att en av oss var huvudansvarig medan den 
andra var beredd på att ställa följdfrågor, allt för att inte göra respondenten förvirrad. Till vår 
hjälp använde vi oss av en digital bandspelare för att lättare kunna fånga in och lagra detaljer 
kring intervjuerna. Holme och Solvang (1999) menar att det finns vissa fördelar med 
personliga intervjuer, dessa är att följdfrågor lätt kan ställas samt att varje fråga kan diskuteras 
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djupare. Denscombe (2000) instämmer och anser att med hjälp av personliga intervjuer kan 
intervjuobjektet lättare kontrolleras och vägledas genom intervjun. Ljudupptagningar vid 
intervjun erbjuder även en permanent och fullständig dokumentation när det gäller vad som 
sagts under intervjun, samtidigt som det enkelt kan kontrolleras av andra forskare (ibid).  
 
Enkäten, vilken gick ut till medarbetarna, valde vi att dela ut vid samma tillfälle som när vi 
gjorde de personliga intervjuerna med respektive verksamhetschef, se bilaga D. Efter att 
enkäterna var ifyllda samlade en ansvarig bland personalen in dessa för att antingen skicka 
dem per post eller lägga undan dem för att senare bli avhämtade av oss personligen. 
Anledningen till att vi valde att göra enkätundersökningar och inte personliga intervjuer 
berodde på att antalet medarbetare i samtliga verksamheter var relativt många. En annan 
anledning var att vi ville få så ärliga svar som möjligt från respondenterna vilket vi inte ansåg 
vara möjligt på något annat sätt då frågorna kunde uppfattas som känsliga. Denscombe (2000) 
menar att användning av frågeformulär är speciellt tillämpbart när det finns ett stort antal 
respondenter på olika platser, när informationen tenderar att vara relativt kortfattad och 
okontroversiell och när det finns behov av standardiserad data från identiska frågor.      
 
Vi har i nedanstående tabell 3.1, valt att visa på den svarsfrekvens som vi uppnått inom 
respektive arbetsplats.   
 
Tabell 3.1 Svarsfrekvens på enkätundersökning 

Antal anställda Antal svar Svarsfrekvens %
Offentlig verksamhet 16 13 81
Entreprenöriell verksamhet 20 10 50
Intraprenöriell verksamhet 20 12 60  

3.4 Operationalisering av enkät 
Enkäten som gick ut till samtliga medarbetare inom varje verksamhetsform bestod av totalt 19 
frågor. Skalans gradering var mellan 1-5, där 1 innebar ”Händer aldrig” till 5 ”Händer alltid”, 
se bilaga D. Nedan följer en sammanställning av vad frågorna i enkäten behandlade, se tabell 
3.2. 
 
Tabell 3.2 Operationalisering av enkätfrågor  
Fråga Frågan behandlar

1-2, 5 Direktstyrning
3-4 Målstyrning
6-7 Självstyrning
8-10 Tillfredsställelse med arbetet
11-13 Tillfredsställelse med möjligheterna
14-16 Tillfredsställelse med medarbetarna
17-19 Prestationer i arbetet  
 
Frågorna 1-7 som behandlas i ovanstående tabell förklarar olika typer av styrformer och är 
baserade på en tidigare gjord studie av Danell och Hansson (2005). Dock har vissa 
modifikationer gjorts för att passa in på denna fallstudie.  
 
Vid framtagande av frågorna 8-16 utgick vi från en modell vid namn JDI (Job Descriptive 
Index) som beskriver hur arbetstillfredsställelse kan mätas (Smith, Kendall och Hulin, 1969). 
Modellen tar upp fem olika dimensioner men vi valde att begränsa oss till att använda tre av 
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dem: tillfredsställelse med arbetet, tillfredsställelse med möjligheterna till utveckling på 
arbetsplatsen och tillfredsställelse med medarbetarna. Dimensionerna tillfredsställelse med 
lön och tillfredsställelse med överordnad valde vi att utesluta på grund av att dimensionerna ej 
ansågs tillräckligt relevanta i denna studie. 
  
De sistnämnda frågorna 17-19 i enkäten, vilka mäter arbetsprestationer härstammar från en 
tidigare utförd studie av Singh (1998).  

3.5 Analysmetod 
Vi valde i början av analysen att titta på de svar som de personliga intervjuerna i empirin gav 
oss. Utifrån detta valde vi sedan att jämföra utfallen inom respektive verksamhet för att se vad 
som inom de enskilda fallen kunde vara ett sätt att styra på för att nå framgång och därmed se 
till den styrform/styrformer som bäst överensstämmer med sättet verksamheten valt att skapa 
arbetstillfredsställelse och goda arbetsprestationer på.  
 
Det andra momentet i analysmetoden har varit att se hur medarbetarna på varje enskild 
arbetsplats uppfattade den styrning som chefen följaktligen bedrev. För att kunna uppnå detta 
valde vi att dela ut enkäter till samtliga medarbetare. Vid detta sammanställningsarbete 
använde vi oss av programvaran SPSS 14.0. Vid detta tillfälle blev vi tvungna att invertera 
fråga 9, eftersom att frågans svar inte gav det resultat som vi eftersökte. Analysdata som först 
togs fram var den beskrivande statistiken där medelvärdet och standardavvikelsen för varje 
enskild variabel lyftes fram. Därefter skapades korrelationsmatriser som i sin tur skildrade de 
uppkomna sambanden som senare kunde identifieras. De olika korrelationskoefficienternas 
värden kan förklaras som antingen positiva eller negativa, då mellan -1 till 1. Graden av 
signifikans har vi valt att illustrera med en * (stjärna) som i sin tur förklarar med hur stor 
sannolikhet en uppkommen korrelation kan ha utgjorts av att slumpen skulle vara den 
utgörande faktorn. Den statistiska signifikansnivån som vi valde att begränsa oss till i denna 
studie var 0,2. Detta kan förklaras med det låga antalet respondenter som funnits inom de 
olika verksamheterna. Vi valde dessutom att avvakta med att fastställa signifikansnivån tills 
dess att svaren hade kommit in och empiriarbetet var i full gång, något som ofta annars inte är 
så vanligt men fullt acceptabelt att tillämpa som tillvägagångssätt (Körner & Wahlgren, 
2000). 

3.6 Metodproblem 
Vi har i detta avsnitt valt att föra en diskussion kring de metodproblem som vi anser kan ha 
påverkat studien. Begrepp som validitet och reliabilitet har därför utretts mer djupgående för 
att besvara dessa frågor.  

3.6.1 Validitet 
En undersöknings validitet beskriver om studien mäter det som avses att mäta, att data och 
metoder är korrekta. Det gäller därmed att forskningsdata måste reflektera sanningen, 
verkligheten samt kunna täcka in de tilltänkta frågornas svar som ställs till de olika 
respondenterna. (Denscombe, 2000) För att uppnå detta så ska flera olika frågor med samma 
innebörd ställas. Frågor som sedan i efterhand ska jämföras för att se till så att de mäter vad 
som är tänkt, något som behövs om forskaren vill uppnå en hög grad av validitet i sin studie. 
(Patel & Tebelius, 1987)  
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Intervjuer  
För att uppnå hög grad av validitet, valde vi tidigt i studien att utgå från tidigare skapade 
forskningsfrågor som behandlats inom de områden som vi valt att fokusera på. Danell och 
Hansson (2005) och Eriksson och Pettersson (2005) har med sina tidigare studier tillsammans 
utgjort grunden i vår intervjuguide. Genom att på detta sätt bygga upp en trovärdig grund för 
empiriinsamlingen kunde vi därför se till så att den insamlade empirin i största möjliga mån 
skulle vara så väl testad som möjligt. Allt för att höja studiens styrka, samtidigt som vi ville 
undvika de största problemen som det annars kan innebära att använda sig av otestade frågor.  
 
För att frågorna verkligen skulle passa vår studie genomförde vi också vissa ändringar från 
originalen, detta för att få den rätta tyngden gentemot studiens huvudsakliga syften. Slutligen 
läste vår handledare och våra opponenter igenom intervjuguiden och gav förbättringsförslag 
på vad som kunde tänkas utgöra möjliga komplikationer inför det fortsatta genomförandet. I 
och med att vi endast gjorde en personlig intervju med varje verksamhetschef anser vi att det 
kan vara svårt att klargöra om sanningen kom fram. Den enda möjligheten vi hade att 
kontrollera detta var att ställa liknande frågor inom samma ämne för att testa detta, vilket kan 
ses som en svårighet. 

Enkätundersökning 
För att stärka validiteten i enkätundersökningen användes frågor som tidigare varit beprövade 
genom Danell och Hansson (2005), Smith, Kendall och Hulin (1969) och Singh (1998). 
Svarsalternativen var slutna kryssfrågor med förvalda alternativ, vilket gjorde att det som 
frågades även kom att besvaras. Vidare besvarades varje variabel av ett flertal olika frågor. 
Enkätundersökningen bearbetades innan genomförandet av både vår handledare och 
opponenter, vilka läste igenom och gav förbättringsförslag på vad som kunde tänkas utgöra 
möjliga komplikationer inför den fortsatta sammanställningen. 
 
Med tanke på att vi både gjorde en personlig intervju med öppna frågor och en enkät med 
slutna frågor har det gett oss olika möjligheter att jämföra svaren och se hur väl de reflekterar 
sanningen.  

3.6.2 Reliabilitet 
En undersöknings reliabilitet förklarar en studies tillförlitlighet, vilket innebär att ett 
mätinstrument ska ge samma data gång efter gång. De variationer som eventuellt uppstår 
beror helt och hållet på variationer i mätobjektet och inte på mätinstrumentet. (Denscombe, 
2000) Patel och Tebelius (1997) menar att tillförlitlighet är något som i stort sett endast kan 
nås där egenskapen kan tilldelas ett tal. Detta gör att metoden framförallt lämpar sig bra vid 
tillfällen då samband ska uttryckas, exempelvis i form av korrelationskoefficienter.   

Intervjuer 
För att stärka reliabiliteten har vi använt oss av frågor som tidigare är väl beprövade av andra 
forskare. Vi har under intervjuerna låtit respondenten själv få ett exemplar av frågeguiden för 
att lättare hålla sig inom ämnet. Vi har om det varit nödvändigt ställt vissa kompletterande 
frågor för att få ett mer utförligare svar. Frågorna var öppet ställda och respondenterna har 
själva fått delge den bild de hade av verksamheten utan att bli avbrutna. Ingen av intervjuerna 
behövdes kortas av på grund av tidsbrist eller andra störande faktorer, vi har känt att 
tidsåtgången på ungefär 90 minuter räckte per intervju. 
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Enkätundersökning 
Enkäten har utformats med slutna svarsalternativ, vilket har bidragit till en starkare 
tillförlitlighet. Respondenten har då inte haft möjlighet till att delge mindre relevant 
information. Enkäten har besvarats utan vår närvaro, vilket har gjort att vi personligen inte har 
kunnat påverka respondenten negativt. Skulle vi genomföra samma undersökning ytterligare 
en gång tror vi att svaren och svarsfrekvensen skulle bli likvärdiga för den kvantitativa 
insamlingen. Något som skulle påverka enkätundersökningen negativt är att kategori tre är 
neutral i den förklarande texten, detta skulle kunna innebära att respondenten inte sett den 
ökande skalan från ett till fem. Detta är dock något vi inte trott skapat problem då neutral inte 
finns med i rubriken ovan varje kolumn i enkäten. 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel väljer vi att sammanställa dels de intervjuer som vi utfört med varje enskild 
verksamhetschef och dels de svar vi erhållit från enkätundersökningarna inom de tre 
verksamheterna.  

4.1 Intervju ”Offentlig verksamhet - Porsö Vårdcentral” 

4.1.1 Verksamheten 
Vi har intervjuat verksamhetschefen på Porsö vårdcentral (PVC), Anna-Lena Zakari. Hon har 
arbetat på PVC sedan 1990 och varit chef från 1995. Vårdcentralen är en av sju som finns i 
Luleå stad. Totalt är det 16 anställda fördelat på läkarsekreterare, barnmorskor, 
sjuksköterskor, specialister och läkare. PVC har en stabil bemanning där Zakari har ett 
lednings-, ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar. Verksamhetsansvaret är på cirka 20 
procent av arbetstiden, resterande tid är hon distriktsläkare. Den dagliga driften sköts av en 
administrativ chef.  

4.1.2 Beskrivning av offentlig verksamhet 
Zakari anser att den offentliga verksamheten är politikerstyrd vilket i det här fallet betyder att 
om budgeten inte räcker till så får de äska om pengar för varje år. Hon menar att 
verksamheten ofta känner sig lite låst då de inte kan förfoga över beslut själva. En skillnad 
som hon ser mot att vara privat är att den offentliga verksamheten har ett helhetsansvar för 
medborgarna att kunna var behjälpliga dygnet runt, till skillnad från privat sjukvård där de 
kan välja när det ska vara öppet. Hon menar ändå att det är en trygghet att tillhöra Landstinget 
då det finns reserver av personal och kompetenser. Zakari förklarar även tryggheten till att ha 
en fast tjänst samt fördelen till att byta anställning inom Landstinget. En nackdel med att vara 
offentligt styrd är att de inte kan överföra budgetöverskott mellan två år. Hon hoppas dock att 
en sådan modell kommer till stånd. Hon definierar sparande av tilldelade medel i offentlig 
verksamhet som: 
 
”den som spar, han inget i slutet har” 
 
Detta skapar enligt Zakari ett beteende vilket gör att enheterna ser till att göra av med de 
medel som finns även om de inte behöver, eftersom de inte tjänar något på att spara. Hon 
förklarar att en ny ekonomisk modell är på intågande vilket ska förebygga detta beteende. 
Zakari beskriver primärvård som första linjen sjukvård vad gäller alla typer av tillstånd där de 
som arbetar ska ha specialkompetens inom allmänmedicin eller distriktsvård. Till 
vårdcentralen kommer de flesta som inte behöver ambulanstransport. En enkel definition som 
hon beskrev var: 
 
”I primärvården är patienterna dom samma men sjukdomarna kommer och går. I 
specialistsjukvården är sjukdomarna dom samma men patienterna kommer och går.” 
 
Verksamheten ligger under Norrbottens läns Landstings primärvård, som består av 33 
vårdcentraler med en primärvårdschef som är ansvarig. Budgeten som tilldelas från 
Landstinget fördelas på en gemensam ekonomisk modell där befolkningsantal och ålder spelar 
in. PVC har en relativt ung befolkning, vilket ger mindre pengar jämfört med andra 
vårdcentraler. En fördel som hon ser med att tillhöra Landstinget är att alla inköp kan göras av 
inköpsavdelningen, hon slipper ha säljare springandes på vårdcentralen. Dessutom kan hon 
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ibland inte göra av med tilldelade medel även om hon vill, detta ser Zakari också som en 
fördel i vissa lägen. 

4.1.3 Styrning 
På frågan om vilken typ av styrning Zakari använder menar hon att det finns många beskrivna 
mål som måste uppfyllas. Mål som har satts upp av både personal och övre ledning, det finns 
även en verksamhetsplan som följs och kompletteras under åren som går. Zakari beskriver att 
många har arbetat länge på PVC och att det inte behövs någon direkt styrning, hon menar att 
de flesta sköter sig själva. Däremot finns det regler och restriktioner om vad man får och inte 
får inom vården, dessa rutindokument måste följas.  
 
Visionen som de arbetar efter innebär att de personer som besöker PVC ska känna sig väl 
bemötta och att de fått svar på frågor de hade när de kom dit. Dessutom ska PVC verka för 
kompetens, samarbete, solidaritet, kreativitet och idérikedom. Utöver detta ska verksamheten 
även anpassa sig till den divisionsplan som finns för länets vårdcentraler. Dessa mål 
genomgås noggrant så att alla ska veta vad som gäller.  
 
På frågan om medbestämmande inom verksamheten anser Zakari att det råder fria tyglar på 
arbetsplatsen. Hon petar inte i detaljer och menar att de flesta är jämnåriga med henne och 
dessutom erfarna så hon litar på sina medarbetare. Hon tycker även att medarbetarna är insatta 
och medvetna om de mål som är uppsatta. Hennes mål med styrningen är att uppnå PVC:s 
vision genom att alla skall prestera sitt yttersta.   
 
Zakari anser att hon måste få med sig personalen i styrningen annars fungerar det inte. Många 
av de mål som är satta kommer ovanifrån och då kan det vara svårt för medarbetarna att få 
vara medbestämmande. Hon ser detta som en svår situation då hon ofta hamnar i en 
mellanställning. Personalmöten hålls en gång i veckan och inga direkta mellanhänder finns 
mellan Zakari och medarbetarna.  

4.1.4 Arbetstillfredsställelse/Arbetsprestationer 
Zakari beskriver arbetstillfredsställelse och arbetsprestationer som viktiga delar och anser att 
delaktighet är ett led i detta. Hon beskriver att kedjan inte är starkare än sin svagaste länk. För 
att skapa arbetstillfredsställelse försöker de en gång per år att göra något roligt ihop. Hon 
anser ändå att det är svårt att kunna tillfredställa alla då det finns många olika behov. Zakari 
styr i första hand mot arbetsprestationer då verksamheten har med patienter att göra, men hon 
tror att prestationerna ökar med arbetstillfredsställelse. Hon ser att den låga lönen inom 
Landstinget bidrar till minskad arbetstillfredsställelse. Zakari tror ändå att 
arbetstillfredsställelsen är relativt hög då hon märker att medarbetarna arbetar även om de har 
besvär. Hon tycker att de har ett bra klimat på arbetsplatsen och personalen vänder sig till 
henne om problem uppstår.  
 
De arbetsprestationer som görs är goda enligt Zakari, detta mäts genom patientnämndens 
mätningar. PVC har även en patientbok i sitt väntrum där patienten kan reflektera över 
personalens bemötande. Tyvärr känner Zakari att det inte alltid finns tid att åtgärda allt, hon 
kan känna sig otillräcklig. Sammantaget känner hon sig nöjd med prestationerna då inga 
direkta klagomål finns.  
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4.1.5 Framgångsfaktorer 
Zakari menar att för att lyckas måste alla känna att de är en viktig kugge i verksamheten, 
medarbetarna måste även känna att de har den kompetens som behövs. Slutligen anser hon att 
medarbetarna måste känna att alla hjälps åt och man upplever gemenskap utan ”skitsnack” 
och revir. Dessa tre saker anser hon vara en äkta målbild för varje individ. 

4.2 Intervju ”Entreprenöriell verksamhet – Läkarhuset Hermelinen” 

4.2.1 Verksamheten 
Vi har intervjuat verksamhetschefen på Läkarhuset Hermelinen, Anders Henriksson. 
Hermelinen är idag den största privata verksamheten norr om Uppsala. Verksamheten startade 
1990 och under 2004 hade Hermelinen 350 000 besök. Verksamheten innefattar 20 
medarbetare vilka bedriver mottagning med läkarbesök, sjuksköterskebesök och 
hälsokontroller. Framförallt bedriver Hermelinen specialistvård inom hud, gynekologi, 
ortopedi, hjärtsjukdomar och neurologi med läkare som arbetar i perioder med jämna 
mellanrum. Verksamheten inkluderar även ett antal utländska läkare. Henriksson menar att 
Hermelinen är ett mellanting mellan en vårdcentral och Sunderby sjukhus, Hermelinen tar 
hand om lite mer specifika problem. Han menar att det är en perfekt form för att slippa 
akutsjukvården som enligt honom blockerar hela den svenska sjukvården. Henriksson 
vidareutvecklar detta då han förklarar att många patienter besöker akutsjukvården i onödan, 
många fall är inte akuta och därför skapas en slags flaskhals som inneffektiviserar sjukvården. 

4.2.2 Beskrivning av entreprenöriell verksamhet 
Hermelinen är ett aktiebolag som ägs till hälften av Henriksson och till hälften av Ylverton 
Tegnér. Henriksson menar att egentligen är det inte så mycket som skiljer mot en offentlig 
vårdenhet. Verksamheten är till viss del offentligt finansierad med ca 400 kr per patient utöver 
de 250 kr som alla patienter betalar själva, kostnaden för patienten är alltså den samma som 
om patienten går till Hermelinen eller en offentligt driven vårdcentral. Detta innebär att det är 
lika vård för alla och Hermelinen riktar sig inte mot någon speciell kund utan tar emot alla 
typer av människor, många slussas vidare från exempelvis Sunderby Sjukhus. Det framgår 
även att samarbetet mellan Landstinget och Hermelinen är av god art. Henriksson framhäver 
tydligt att Hermelinen inte gör skillnad på folk och folk. Han vill inte ha en sjukvård enligt 
amerikansk modell med en a-, b- och c-sjukvård, då många människor kommer att få mycket 
sämre vård än de behöver. Henriksson menar att just detta goda samarbete med landstinget är 
viktigt för att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet.  
 
Han framhåller att Landstinget idag inte skulle klara sig utan Hermelinen då deras verksamhet 
är så pass viktig för regionen. Henriksson berättar vidare att eftersom Hermelinen är en del av 
vården i Luleå så finns tyvärr även väntetider. Verksamheten har enligt honom blivit populär 
eftersom människor vet att verksamheten fungerar, han öppnade nyligen en ny 
läkarmottagning som nu är överfull. En annan anledning till att Hermelinen är så populär är 
att läkarna är kvar år efter år till skillnad från i Landstinget där det råder stor ruljans. Denna 
kontinuitet gör att patienterna känner sig trygga. Även om trycket är stort från allmänheten 
och efterfrågan finns för att Hermelinen skulle kunna ta emot fler patienter vill han inte utöka 
då han är rädd att kvaliteten kan försämras. 
 
Henriksson anser att primärvården idag skulle kunna styras på ett helt annat sätt. Det finns 
enligt honom för många anonyma byråkrater och Landstingsorganisationen liknar en trög 
koloss. Små organisationer som en vårdcentral fungerar utmärkt utan en massa högre 
planeringschefer. Han beskriver vidare att det i Västmanland fungerar alldeles utmärkt att ha 
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all primärvård på entreprenad. Henriksson anser ändå att de stora statliga sjukhusen fyller en 
mycket viktig funktion och utan dessa skulle vården inte fungera. Han menar vidare att 
Landstinget skulle kunna skrotas och att vårdcentralerna kunde läggas under kommunerna och 
de stora sjukhusen skulle kunna skötas på ett annat statligt sätt, enligt Henriksson skulle då 
Sverige kunna spara 50 miljarder. 
 
En stor fördel med att vara privat tycker han är att det har skapats ett ekonomiskt tänkande 
bland personalen. Han menar att många är rädda för att blanda ekonomi och vård, men det är 
ändå oundvikligt enligt honom. Eftersom Hermelinen inte har obegränsat med kapital har de 
blivit tvungna att finna lösningar som varit bra både ur ekonomiskt och organisationsmässigt 
perspektiv. En nackdel som han ser med att ha en slimmad entreprenadverksamhet är att det 
finns för lite tid för eftertanke, långsiktig planering, strategifunderingar och lite för lite av 
utvecklingssamtal med personalen. Han anser sig dock ha stor koll på personalen jämfört med 
andra chefer inom Landstinget, även fast Henriksson själv jobbar som läkare mer än någon 
annan än hans anställda och utöver detta ska han leda verksamheten. Ibland kan han märka av 
detta då personalen kan gnälla lite och han önskar att det fanns mer tid för att ta hand om 
personalen. En personalansvarig skulle kunna vara bra att ha, men det kostar i dagsläget för 
mycket pengar för Hermelinen, något som en statlig organisation inte behöver tänka på ur 
ekonomisk synvinkel. Då diskussioner förts inom företaget kring detta och personalen inser 
att de måste dra in 500 000 kronor till för att finansiera en sådan tjänst då anser de flesta att 
man klarar sig utan personalansvarig.  
 
Något Hermelinen däremot satsar på är kompetensutveckling, läkarna får själva planera in och 
gå på utbildningar som de anser vara viktiga. Henriksson berättar att doktorerna är mycket 
välutbildade och han gör ständiga uppföljningar över vilka utbildningar de genomfört. 
Fördelen med denna verksamhetsform är enligt honom att läkarna kan ta del av varandras 
kunskaper på ett bra sätt för att ständigt kunna hänga med i den nya utvecklingen. Detta 
delges bland annat under ett möte som hålls varje vecka där medarbetarna informerar 
varandra om nyheter och erfarenheter som är gjorda. Något som han inte anser är möjligt i 
samma utsträckning på statliga enheter. Att läkarna är välutbildade och att de får ta del av 
andra specialiteter gör också att de upplever trivsel på arbetet, enligt Henriksson.  
 
Slutligen tillägger Henriksson att entreprenörskapet har ett pris, familjen har fått tagit stryk då 
han under åren arbetat 70-80 timmar i veckan. Men han menar att så länge det är roligt att 
arbeta så går det bra. 

4.2.3 Styrning 
Henriksson anser att sina medarbetare i stor utsträckning har möjlighet att påverka hur 
arbetsuppgifterna ska utföras. Målen sätts upp tillsammans med medarbetarna och framförallt 
genom läkargruppen. På detta sätt är medarbetarna väl insatta i de mål som finns. Målen 
diskuteras kontinuerligt samtidigt som medarbetarna i grupp får rapportera om sin specifika 
arbetssituation. För att följa upp målen görs patientnöjdhetsstudier som ligger väldigt högt. 
Incidentsrapportering sparas i databassystem för att undvika att samma misstag görs mer än 
en gång, databassystemet registrerar även annan information som exempelvis 
smittesspridning. Incidenterna följs sedan upp och undersöks för att hitta bättre lösningar på 
problemet. Detta skapar ett högt kvalitetstänkande vilket är viktigt för Hermelinen då de 
försöker vara snäppet bättre än den offentliga vården. Målen måste ibland förändras och det är 
ofta för att de ekonomiska aspekterna ser annorlunda ut. Utrustning måste ibland köpas in 
samtidigt som lönerna ökar och då måste även intäkterna öka.  
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Regler som finns uppsatta är de som olika ämbetsverk har satt upp, vilka gäller för alla som 
arbetar med sjukvård. Speciellt viktigt blir det för de utländska läkarna, som kommer från 
Mellaneuropa, att sätta sig in och följa dessa lagar enligt Henriksson. 
 
Henriksson anser sig inte behöva styra medarbetarna speciellt mycket då väldigt klara mål 
finns uppsatta. Varje läkare ska generera 2,5 miljoner i intäkter, någots som ingen under alla 
år har misslyckats med. Staten reglerar detta och det finns ett tak satt på 2,5-2,8 miljoner per 
läkare och år, taket är satt med den privata läkarkåren för att upprätthålla kvalité så att ingen 
ska kunna jobba ihjäl sig. Så länge företaget bistår läkarna med utrustning så sköter de sina 
uppgifter på egen hand. För att ytterligare motivera sin personal låter Henriksson sina läkare 
arbeta på hans nystartade forskningsföretag Quinteils Hermelinen som utför 
läkemedelsstudier på försökspersoner åt läkemedelsindustrin. Läkarnas tak på 2,5 miljoner 
per år gör nämligen att de tjänar in detta snabbare än så. För att då läkarna ska kunna arbeta 
mer under året så kan de om de vill arbeta extra åt Quinteils Hermelinen som är ett fristående 
bolag. På detta sätt skapar han en ”vinna - vinna” situation för företagen och medarbetarna.  

4.2.4 Arbetstillfredsställelse/Arbetsprestationer 
På frågan om Henriksson är nöjd med sina arbetsprestationer svarar han att han inte varit 
missnöjd under sina 15 år inom verksamheten, målen är tydliga och då går det bra. 
Henriksson tror att det mycket beror på det självbestämmande inom en viss ram som finns i 
företaget. Medarbetarna vet att de levererar en bra tjänst och att patienterna är nöjda och då 
trivs och presterar de även bättre. Han tycker att han har lyckats att finna en kompetent 
personal som tillsammans skapar en bra arbetsmiljö. Personalen trivs eftersom det inte är 
några direkta avhopp. De medarbetare som en gång har börjat arbeta för Hermelinen tycker att 
det är en bra arbetsplats och han skulle själv aldrig gå tillbaka till Landstinget. Han tror också 
att den stora möjligheten till vidareutbildning gör att personalen trivs tillsammans med goda 
pensionssystem och möjligheten till att två dagar i månaden få jobba på Quinteils Hermelinen. 
Henriksson styr mestadels på arbetsprestationer eftersom företaget måste skapa kvalité men 
menar samtidigt att arbetstillfredsställelse är ett måste för att skapa goda arbetsprestationer. På 
frågan om medarbetarna har arbetstillfredsställelse svarar han att de troligen är lite trötta och 
går mycket på rutin, arbetsbördan har under senare år varit ganska tung. Samtidigt är det 
nästan ingen sjukfrånvaro, ingen personalomsättning och arbetsprestationerna är konstant bra. 
Han menar att eftersom dessa tre faktorer är bra måste även medarbetarna trivas ganska bra. 
Uppstår problem lyfter personalen detta direkt till honom eller nästa personalmöte. Detta är en 
klar fördel att det råder stor öppenhet i företaget, han anser att detta är en stor skillnad 
gentemot den stora statliga vården. För att öka arbetsprestationerna finns ett system där alla 
medarbetarna kan titta på sina kollegor, vad de presterar under respektive period, även 
chefens prestationer visas i detta system, vilket gör att ingen vill underprestera. 

4.2.5 Framgångsfaktorer 
Genom att skapa kvalité tror Henriksson att både gamla och nya patienter söker sig tillbaka 
till Hermelinen om man har detta tankesätt. Att dessutom ha en personal med god kompetens 
och ett högt självbestämmande är väldigt viktigt. Att medarbetarna är med och bestämmer i 
stora frågor gör att alla känner sig delaktiga och det är lättare att få samtliga att arbeta åt 
samma håll. Det gäller också att effektivisera och göra vissa förändringar för att gynna 
ekonomin. Detta är framgångsfaktorer som Henriksson tror är viktiga för att skapa en 
framgångsrik verksamhet.  
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4.3 Intervju ”Intraprenöriell verksamhet – Burträsk HälsoVård” 

4.3.1 Verksamheten 
Vi har intervjuat verksamhetschefen för Burträsk HälsoVård, Sven-Erik Åslund. Burträsk 
HälsoVård är en vårdcentral som har bedrivits som intraprenad under Västerbottens läns 
Landsting sedan år 2000. Åslund har varit chef för verksamheten sedan 1992. Enligt Åslund 
består en vecka för honom av noll timmar chefskap, 40 timmar ledarskap och övrig tid som 
distriktsläkare. Verksamheten bedrivs utåt sett som en traditionell vårdcentral med 20 
personer anställda vilka innefattar barnmorska, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer, 
distriktsjuksköterskemottagning och en läkarmottagning med tre stycken läkare. 
Organisationen är relativt platt med Åslund högst upp och en administrativ chef som sköter 
mycket av det interna rutinarbetet.  

4.3.2 Beskrivning av intraprenörskap 
Åslund beskriver intraprenörskapet som en alternativ driftsform inom koncernramarna, i det 
här fallet liknas det vid ett slags dotterbolag till Landstinget. Han beskriver intraprenaden som 
en relativt fristående och decentraliserad koncern med en egen driftsbudget som inkluderar 
eget ansvar att själv hantera över- och underskott, intraprenaden kan därmed inte räkna med 
någon support från Landstinget. Han menar ändå att de tillhör Landstingskoncernen då de har 
på sig ”koncernbyxorna” i många frågor. Som intraprenad fick Burträsk HälsoVård sköta sina 
administrativa tjänster själva, tjänster som exempelvis löneutbetalningar. Valet stod då mellan 
att sköta dessa tjänster själva eller köpa tillbaka tjänsterna av Landstinget, Burträsk valde det 
senare alternativet.  Intraprenaden fungerar utåt sett som en vanlig vårdcentral inom 
närsjukvården och har närsjukvårdschefen som närmsta överordnad. Detta är enligt Åslund 
den lösning som befolkningen har mest nytta av. Befolkningen får inget mervärde av att 
Burträsk HälsoVård kör ett eget race utan måste som idag ha många samarbetspartners.  
 
Åslund förklarar att de årligen får en budget från Landstinget, vilken är fastställd enligt efter 
hur stort upptagningsområde verksamheten har. Budgeten är idag inte större än tidigare men 
budgetansvaret har däremot ökat och Burträsk HälsoVård har numera fullt ekonomiskt ansvar 
för läkemedelshanteringen. Detta ansvar skiljer sig från den traditionella verksamheten och 
det innebär att vid ett underskott så kommer enheten att tappa vissa tjänster. Burträsk 
Hälsovård har dock lyckats med att skapa positivt resultat varje år, enligt Åslund tack vare ett 
lyckat effektiviseringsarbete. Verksamheten går idag med stadig vinst på cirka 1,5 miljoner 
kronor. Vinsten är till största del beroende på det sätt Buträsk HälsoVård hanterar läkemedel. 
Istället för att skriva ut de dyraste läkemedlen så används alternativa läkemedel som är hälften 
så dyra och samtidigt fungerar på ett bra sätt. Åslund är noga med att påpeka att man inte 
löser problem genom att byta organisationsform till intraprenad, men det skapar möjligheter 
till effektivisering och kvalitetsutveckling, sen är det upp till medarbetarna att prestera. Han 
vet dock inte om intraprenaden har gjort någon skillnad för patienterna men han tror det då 
kvalitetsutveckling ökat genom åren. Han ser inga nackdelar med intraprenaden som 
verksamhetsform men däremot många fördelar. Den främsta fördelen ser han som att 
verksamheten har tydliga mål och att alla känner ett personligt ansvar för att visa politikerna 
att Burträsk HälsoVård lyckats. 

4.3.3 Styrningen 
Det mål som Åslund har med sin styrning är att skapa en bra hälso- och sjukvård för 
befolkningen i Burträsk. Han anser att hans uppgift som chef är att skapa en god arbetsmiljö 
för medarbetarna. Åslund ser inte intraprenaden som ett styrmedel, han menar att det inte går 
att styra personalen med en organisationsform, styr gör han genom sitt ledarskap. En 
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organisationsform löser heller inte problem, men ger möjlighet till effektivisering och 
kvalitetsutveckling. Åslund förklarar vidare fördelarna med intraprenaden;  
  
”Samtidigt som vi har mer ansvar har vi mer befogenheter, vi kan styra verksamheten på ett 
annat sätt, vi kan planera verksamheten och då kan vi utvecklas snabbare än andra enheter.” 
 
Åslund menar att nyckeln till ett gott ledarskap är delaktighet. Han ser sig själv inte så mycket 
i styrrollen utan säger sig skapa förutsättningar och medla för resterande medarbetare. Åslund 
pratar om att arbetsgruppen (samtliga medarbetare) tar alla beslut rörande verksamheten, på så 
sätt känner alla sig delaktiga vilket skapar en god arbetsmiljö. De enda frågor som inte tas upp 
i storforum är personalfrågor vilka Åslund och den administrativa chefen behandlar. Åslund 
fattar inga beslut utan att andra samtycker. De få gånger motstridighet i gruppen uppstår är det 
verksamhetschefens ansvar att lösa detta. Åslund förklarar att: 
 
”ledarskap handlar om att få alla med på tåget och att dra åt samma håll, en chef kan 
bestämma vad som helst men det spelar ingen roll om det inte händer något i verksamheten”.  
 
Medarbetarna känner också i hög grad att de får uppmärksamhet för sitt arbete. Detta ger 
enligt Åslund spin-off effekter till patienterna som får en bättre vård och ett trevligt 
bemötande. I och med att budgeten inte nollställs vid varje årsskifte, har det lett till ett ökat 
kostnadsmedvetande hos medarbetarna. Eftersom både budgetunderskott och budgetöverskott 
följer med till nästa år har man funnit former för att göra saker mer kostnadseffektiva och mer 
lönsamma. Ett överskott av budgeten går idag tillbaka till verksamhetens tre ben: 
ägarintressen (landstinget), patientintressen (en förbättrad vård) och personalintressen 
(bonuslön/resultatlön). Åslund menar att skapar landstinget något så måste de även få något 
tillbaka, annars tappar ledningen lätt förtroendet för verksamheten och kan tro att den är 
korrupt.  Genom att förbättra för patienterna och befolkningen så får även de en del av kakan 
och vården är i slutänden till för just befolkningen menar Åslund. Medarbetarna får i sin tur 
dela på den sista tredjedelen i form av en gemensam bonuslön som är lika stor för alla och en 
resultatlön beroende på hur medarbetaren har presterat, denna bestäms av de två cheferna. 
Däremot hemlighålls ingen information utan alla har rätt att veta vad andra tjänar. 
 
På frågan om vilken typ av styrning som bedrivs är han tydlig med att målstyrning dominerar. 
Åslund menar att sätta upp mål och genomföra måluppföljning är det viktigaste arbetet som 
de håller på med. Medarbetarna har tillsammans satt upp både verksamhetsplan och arbetat 
fram mål för verksamheten som senare följs upp. Självstyrning används på sätt och vis också 
eftersom medarbetarna dagligen måste lösa problem med patienterna. Åslund beskriver även 
att landstingets regelsystem måste följas så direktstyrning brukas även det till viss del. Han 
menar också att han som ledare egentligen inte behövs, hans uppgift är att få andra att ta 
ansvar, vilket medarbetarna gör idag. 

4.3.4 Arbetstillfredsställelse/Arbetsprestationer 
Åslund är nöjd med vad medarbetarna och Burträsk HälsoVård presterar men han påpekar att 
de alltid kan förbättra verksamheten. Det belöningssystem som används tror han ökar både 
arbetstillfredsställelsen och arbetsprestationerna. Han menar att belöningssystem måste finnas 
i alla organisationer för att motivera medarbetarna. Skall en spetsnivå uppnås krävs det en del 
av medarbetarna och då gäller det att alla har något att jobba mot. Han menar inte att 
verksamheten nu får jobba hårdare eller mer, utan med en proaktiv organisation som 
förebygger sjukdom kommer arbetsbördan att minska. Åslund beskriver vidare genom att 
skapa goda förutsättningar för medarbetarna att lyckas ger det arbetstillfredsställelse som 
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mynnar ut i goda arbetsprestationer som i sin tur smittar av sig på patienterna som får ett bra 
omhändertagande och blir mindre sjuka. Han anser också att ansvar är viktigt för att skapa 
arbetstillfredsställelse och arbetsprestationer. Åslund anser att alla vill vara med att påverka så 
därför har han skapat den möjligheten. På frågan om vad Åslund gör för att medarbetarna ska 
trivas och skapa goda prestationer svarar han; 
 
”Skapa mötesplatser, prata öppen dialog, ta hand om konflikter. De behöver inte vända sig 
till mig med problemen, utan klimatet ska vara på ett sådant sätt att de löser problem med 
varandra. Låta andra lösa konflikter utan mig, det handlar mycket om att skapa attityd och 
beteende för att skapa en öppen dialog, tillit till varandra” 
 
Han förklarar vidare att den största arbetstillfredsställelsen de får är av patienterna när de gör 
goda vårdinsatser. Åslund säger att på så vis så går både arbetstillfredsställelse och 
arbetsprestationer ihop. Han tror att medarbetarnas arbetstillfredsställelse kommer att variera 
på enkäten från 3-5, vidare förklarar han att de brukar göra liknade enkäter i verksamheten två 
gånger per år. Sammantaget tycker han att stämningen på Buträsk HälsoVård är god och att 
det är ett glatt gäng som arbetar där, vilket får glada patienter som följd. För att följa upp 
arbetsprestationer görs också undersökningar på patientnöjdheten ett par gånger per år. 

4.3.5 Framgångsfaktorer 
Åslund anser att en intraprenad inte är lämplig för alla typer av organisationer. Det är av stor 
vikt att det finns ett beteende, en vilja och en anda i organisationen som dessutom vill skapa 
en förändring. Det gäller att ha rätt personer på rätt ställe med rätt team-arbetare, därför menar 
Åslund att nyrekrytering av personal är en viktig process. Hittar man rätt personal är det en 
stor framgångsfaktor. För att sedan få personalen att prestera väl anser Åslund att 
belöningssystem, arbetstillfredsställelse och påverkansmöjligheter är de viktigaste faktorerna. 
Åslund beskriver även svårigheten med att få alla att påverka, men menar att får man det har 
man lyckats att skapa goda förutsättningar till att få medarbetarna att prestera väl. 

4.4 Sammanställning av enkätundersökningarna  
I nedanstående tabeller 4.1-4.4, visas de korrelationskoefficienter som föreligger mellan 
respektive variabel. Stjärnornas (*) antal förklarar vidare i sin tur den grad av signifikans som 
har kunnat gå att fastställa mellan de uppkomna sambanden. Tabellerna illustrerar även det 
medelvärde och den standardavvikelse (S.D.) som finns inom varje enskild variabel. Antalet 
sespondenter som ingått i varje matris har följaktligen haft beteckningen (N). 
 
Tabell 4.1. Korrelationsmatris över studiens samtliga verksamheter  

Medel S.D. 1 2 3 4 5 6 7
1. Direktstyrning 2,80 0,94
2. Målstyrning 4,09 0,69 -0,66***
3. Självstyrning 3,90 0,75 -0,49*** 0,60***
4. Tillfredsställelse med arbetet 4,10 0,58 -0,26** 0,34*** 0,40***
5. Tillfredsställelse med möjlighterena 3,28 0,56 -0,25* 0,33*** 0,25* 0,24*
6. Tillfredsställelse med medarbetarna 4,34 0,66 -0,47*** 0,47*** 0,48*** 0,56*** 0,38***
7. Arbetsprestationer 3,94 0,54 -0,23* 0,44*** 0,46*** 0,36*** 0,05 0,10
N=35; *p<0,2, ** p<0,15, ***p<0,10.  
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Tabell 4.2. Korrelationsmatris över offentlig verksamhet 
Medel S.D. 1 2 3 4 5 6 7

1. Direktstyrning 3,46 0,72
2. Målstyrning 3,58 0,40 -0,38*
3. Självstyrning 3,50 0,71 0,08 0,00
4. Tillfredsställelse med arbetet 4,03 0,63 -0,23 0,49*** 0,72***
5. Tillfredsställelse med möjligheterna 3,18 0,57 0,16 0,18 0,17 0,22
6. Tillfredsställelse med medarbetarna 4,08 0,76 -0,23 0,67*** 0,34 0,75*** 0,35
7. Arbetsprestationer 3,72 0,61 0,03 0,16 0,52*** 0,41* -0,03 0,07
N=13; *p<0,2, **p<0,15, ***p<0,10.  
 
 
Tabell 4.3. Korrelationsmatris över entreprenöriell verksamhet 

Medel S.D. 1 2 3 4 5 6 7
1. Direktstyrning 2,83 0,77
2. Målstyrning 4,30 0,82 -0,38
3. Självstyrning 3,85 0,78 -0,57*** 0,77***
4. Tillfredsställelse med arbetet 4,27 0,73 -0,63*** 0,37 0,21
5. Tillfredsställelse med möjligheterna 3,23 0,54 -0,37 0,36 0,35 0,51**
6. Tillfredsställelse med medarbetarna 4,30 0,68 -0,53** 0,35 0,34 0,57*** 0,76***
7. Arbetsprestationer 4,10 0,61 0,06 0,38 0,27 0,21 0,07 -0,14
N=10; *p<0,2, **p<0,15, ***p<0,10.  
 
 
Tabell 4.4. Korrelationsmatris över intraprenöriell verksamhet 

Medel S.D. 1 2 3 4 5 6 7
1. Direktstyrning 2,06 0,75
2. Målstyrning 4,46 0,50 -0,85***
3. Självstyrning 4,38 0,48 -0,36 0,54***
4. Tillfredsställelse med arbetet 4,06 0,37 -0,08 0,25 0,46**
5. Tillfredsställelse med möjligheterna 3,44 0,56 -0,33 0,35 -0,06 -0,04
6. Tillfredsställelse med medarbetarna 4,67 0,38 -0,25 0 0,50*** 0,29 -0,24
7. Arbetsprestationer 4,06 0,31 -0,57*** 0,60*** 0,45** 0,58*** -0,04 0,17
N=12; *p<0,2, **p<0,15, ***p<0,10.  
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5 ANALYS 
I detta kapitel väljer vi att analysera den övergripande styrningen, samband som är kopplade 
till arbetstillfredsställelse och arbetsprestationer samt faktorer som kan göra 
verksamhetsformerna framgångsrika. Slutligen presenteras detta i vår sammanfattande 
analysmodell. 

5.1 Analysförutsättningar 
För att förstå hur vi tänkt kring analysen av styrningen i de tre verksamhetsformerna offentlig 
entreprenöriell och intraprenöriell verksamhet har vi valt att klargöra vissa saker. Beroende av 
verksamhetsform så kommer denna att skapa olika förutsättningar och påverkansfaktorer för 
hur styrning kan utövas. Utifrån dessa förutsättningar kan respektive verksamhetschef bedriva 
sin egen styrning av verksamheten. Det bör dock beaktas att arbete inom denna bransch ofta 
är begränsad på många sätt på grund av både lagar och regler som finns uppsatta av statliga 
verk. Något som gör att arbetsuppgifterna stundvis måste utföras efter vissa regler. Även om 
de tre verksamhetscheferna bedriver olika typ av styrning så är de överens om att styrning 
handlar om att få samtliga medarbetares tanke- och handlingssätt fokuserat mot ett och samma 
ändamål på ett målinriktat och samordnat sätt, vilket enligt Nilsson (2004) är vad styrning 
handlar om. Styrningen i de tre verksamhetsformerna har vi valt att fokusera på direkt-, mål- 
och självstyrning. Berggren (2003) menar att det även ofta råder en blandning av ovannämnda 
styrformer och detta har speciellt framkommit i vår studie.  

5.2 Offentlig verksamhet 

5.2.1 Övergripande styrning 
Utifrån Holmström (1995) modell, se figur 2.1, antog vi att direktstyrning kunde 
sammankopplas med offentlig verksamhet då handlingsfriheten är relativt begränsad i och 
med den stora och statliga organisationen. Holmström menar att just centraliserade 
organisationer lämpar sig för direktstyrning. Det som framkom av intervjun med den 
offentliga verksamhetschefen Zakari var att styrningen var mer riktad mot decentralisering. 
Visserligen är verksamheten hårt styrd av den budget de får från landstingets ledning och 
samtidigt så kan de inte påverka resultatutgången på så stort sätt, men styrningen på PVC 
inriktar sig enligt Zakari mer mot målstyrning och självstyrning än direktstyrning. Styrningen 
liknar mycket den målstyrning som Bruzelius och Skärvad (2004) och Nilsson (2004) 
beskriver med att enheten ges styrda mål och resultatkrav som ska uppfyllas. Det skeptiska 
förhållningssätt som Rombach (1991) diskuterar med att målstyrning i offentlig sektor 
tenderar att bli vad man önskar är inget vi märkt av. Den offentliga verksamheten använde sig 
även av självstyrning till viss del, mer än vad vi vågade tro. Medarbetarna och arbetsgruppen 
hade enligt vad Bruzelius, Skärvad och Nilsson beskriver stor handlingsfrihet att själva 
bestämma vad som ska göras och hur det skulle utföras.  
 
Av de enkäter som medarbetarna fyllt i har vi kunnat utläsa att styrningen i den offentliga 
verksamheten inte riktigt stämde överens med verksamhetschefens bild. Medarbetarna själva 
ansåg att delen direkt-, mål- och självstyrning var ungefär lika stort utifrån de medelvärden 
som kan skildras i korrelationsmatrisen, se tabell 4.2. Verksamhetschefen antydde även vid ett 
tillfälle att hon inte såg sig behöva styra verksamheten så hårt då personalen genom ålder och 
erfarenhet skötte sig själva.  Detta skulle kunna betyda att styrningen i denna verksamhet är 
väldigt svag då ingen styrform verkar dominera, eller att graden av självstyrning är väldigt 
hög.  
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5.2.2 Samband mellan styrning och arbetstillfredsställelse/arbetsprestationer 
Inom den offentliga sektorn har vi sett att det råder ett starkt signifikant samband mellan 
målstyrning och tillfredställelse med arbetet och tillfredsställelse med medarbetarna. 
Undersökningen visar även på att ett mycket starkt samband föreligger när chefen använder 
sig av självstyrning, för att få medarbetarna att uppleva tillfredställelse med arbetet. Inget 
samband kan kopplas mellan styrning och tillfredställelse med möjligheter. Detta tyder på att 
man kan använda sig av mer än en styrform från chefens sida för att få medarbetarna att 
uppleva en hög grad av arbetstillfredsställelse. Något som Bergegren (2003) förklarar vara 
relativt vanligt, och samtidigt också acceptabelt.  
 
Gällande arbetsprestationer inom den offentliga verksamheten upplever medarbetarna i hög 
grad att de presterar goda resultat då självstyrning används av chefen. Resultatet verkar inte 
stämma överens med det resonemang som Rosengren (1985) beskriver. Författaren menar att 
ju större en organisation är, desto större blir också oftast styrproblemen. Därför bör 
direktstyrning tillämpas enligt författaren. Detta resonemang stämmer inte överens med våra 
resultat, vilka tyder på att självstyrning får medarbetarna att uppleva arbetsprestationer.  

5.2.3 Ledningens agerande för att skapa framgång 
Chefen för den offentliga verksamheten har enligt vårt tycke inte så mycket att spela på, hon 
får sina tilldelade medel och handlingsfriheten till att göra förändringar på arbetsplatsen är 
inte speciellt stora. Resonemanget stämmer väl överens med Brorström, Haglund och Solli 
(1999) aspekter på att det inom offentlig verksamhet är svårare att genomdriva förändringar. 
Verksamhetschefen får hålla sig till en tilldelad budget och blir det något över spenderas den 
för att inte tilldelningen ska bli lägre inför nästkommande år. Hon försökte få medarbetarna 
att trivas genom att inte peta så mycket i deras arbete. Hennes syn var att medarbetarna är 
kompetenta att sköta sitt eget arbete på Porsö Vårdcentral, utan hennes inblandning. Enligt 
Elmqvist är förtroende en av delarna till att nå framgång. Detta är ett led i att alla ska känna 
sig delaktiga i verksamhen och en ökad kompetens leder även till en förbättrad delaktighet i 
sig förklarar hon. Detta resonemang stämmer inte överens med Rosengrens (1985) diskussion 
angående att offentliga organisationers medarbetare har litet handlingsutrymme samtidigt som 
detta skapar förutsättningar för ett centraliserat styrsätt. Slutligen anser verksamhetschefen för 
den offentliga verksamheten att för att lyckas är det av stor vikt att medarbetarna känner 
gemenskap utan att struntprat och revir på arbetsplatsen uppstår. Elmqvist (2002) ser detta 
som ett led till att skapa en bra kultur och ett bra klimat. 

5.3 Entreprenöriell verksamhet 

5.3.1 Övergripande styrning 
Entreprenören Henriksson på Hermelinen i Luleå visade även han en styrning vi inte riktigt 
hade förväntat oss. Enligt Henriksson användes målstyrning som den mest utmärkande 
styrformen och är enligt hans resonemang den verksamhet av de tre som utövar målstyrning 
till största grad. Det läggs stort fokus på att uppnå resultatmål för varje enskild medarbetare 
(läkare) som sedan följs upp av ledningen. Detta är enligt Holmström (1995) typiskt för 
målstyrning. Självstyrning tillämpas också i entreprenaden då målen i stora drag är satta av 
medarbetarna. Något som är i linje med Holmströms resonemang och beskriver styrformen 
som mer decentraliserad än målstyrningen. Bruzelius och Skärvad (2004) och Nilsson (2004) 
resonemang angående självstyrningens medbestämmande passar även väl in. Vidare förklarar 
författarna vikten av att ta till vara på medarbetarnas kunskaper, vilket stämmer överens med 
att Hermelinens personal ständigt medverkar i kompetensutbildning.   
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Utifrån ledningens uppfattning om styrning på Hermelinen stämmer medarbetarnas syn på 
densamma ganska väl överens. Målstyrning är den tydligaste upplevda styrformen även om 
självstyrning bedrevs till stor del. Det som förvånar oss till viss del är att direktstyrningen 
uppfattades som relativt hög enligt medelvärdet som gavs i korrelationsmatrisen, se tabell 4.3. 
Trots att verksamheten ändå kan uppfattas som decentraliserad. Detta är anmärkningsvärt då 
direktstyrningen enligt Bruzelius och Skärvad (2004), Bergengren (2003) och Holmström 
(1995) definieras med liten handlingsfrihet, outbildad personal, och noggranna instruktioner 
för medarbetarna.  

5.3.2 Samband mellan styrning och arbetstillfredsställelse/arbetsprestationer 
Inga signifikanta samband kunde ses mellan de olika styrformerna och 
arbetstillfredsställelse/arbetsprestationer. Resultatet ger enligt Lambing och Kuehl (1999) en 
antydan om att entreprenören får offra delar i omvärlden, vilket i detta fall kan hänvisas till 
medarbetarna inte fått den tid och omtanke de behövt av sin verksamhetschef. Författarna 
menar att entreprenören många gånger kan känna att han inte alltid räcker till för att kunna 
prestera det som krävs.  

5.3.3 Ledningens agerande för att skapa framgång 
Chefen för den entreprenöriella verksamheten Hermelinen menade att framgång nås genom 
att skapa förutsättningar till kompetensutveckling, som i sin tur genererar kvalité vilket gör att 
patienterna återvänder. Denna förståelse för hur tjänster vill mottas hos kund speglar Shane 
och Venkataraman (2000) i sin syn av entreprenörskap. Elmqvist (2002) beskriver också att 
just kompetensutveckling är en nyckel till framgång. Mycket av det resonemanget som 
verksamhetschefen förde kring entreprenaden stämmer även överens med Schumpeters 
beskrivning av en entreprenör som innovatör och mönsterbrytare. Något som 
verksamhetschefen framhåller är organisationens smidighet med att inte tillhöra Landstinget. 
Korta beslutsvägar skapar effektivitet samtidigt som den ekonomiska fokuseringen är tydlig. 
Hermelinen visar tydligt på att Rosengrens resonemang kring den privata verksamheten ställer 
höga krav på effektivitet och även Boynes (2002) tankar angående privata verksamheters 
snabbhet till beslut. Då arbetet som privatanställd läkare till viss del är reglerad, skapar 
verksamhetschefen förutsättningar för medarbetarna att arbeta ”extra” vid ett annat av hans 
företag, forskningsföretaget Quinteils Hermelinen. Att se denna möjlighet, att starta en ny 
verksamhet och samtidigt göra den lönsam anser vi överensstämma med Bamoul (1995) och 
Kirtzner (1997) resonemang angående entreprenören som en alert möjlighetssökare som 
skapar nya affärsverksamheter. Både möjligheterna till kompetensutveckling och att få tjäna 
lite extra pengar gör att en ”vinna-vinna” situation uppstår för både medarbetarna och 
företaget. En annan funktion som Hermelinen använder framgångsrikt är det databassystem 
som man själv valt att utforma för att följa upp all verksamhet som bedrivs, vilket har varit ett 
led i det fortsatta kvalitetsarbetet samtidigt som det kan innebära en kontrollfunktion av 
medarbetarna. Elmqvist (2002)menar att dessa journaler och kvalitetssystem är viktiga 
framgångsfaktorer. Dessa parametrar tillsammans med ett nytänkande, en gemytlig 
arbetsmiljö och att medarbetarna själva får arbeta självständigt mot uppsatta mål har gjort att 
medarbetarna trivts och valt att stanna kvar i företaget. Vilket enligt Elmqvist bidrar till en bra 
företagskultur. 

5.4 Intraprenöriell verksamhet 

5.4.1 Övergripande styrning 
Utifrån de teorier vi begrundat har vi fört ett resonemang om att den intraprenöriella 
verksamheten bör bedriva målstyrning. Efter vårt samtal med verksamhetschefen Åslund för 
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Burträsk HälsoVård, konstaterade vi att så inte var fallet. Bruzelius och Skärvad (2004) och 
Nilsson (2004) diskuterar att självstyrning i sin mest utpräglade form innebär att den som styr 
och den som styrs är samma medarbetare inom samma enhet. Dessutom har gruppen väldigt 
stor handlingsfrihet i sitt arbete. Denna diskussion stämmer mycket väl överens med Åslunds 
sätt att styra verksamheten på, det vill säga genom sina medarbetare som har 
medbestämmande i allt utom rena personalfrågor. Intraprenaden styrs också efter de mål som 
medarbetarna har fastställt för verksamheten, alltså utövar de målstyrning. Målstyrning 
karaktäriseras enligt Svensson (1997) som en naturlig följd av en decentraliserad organisation, 
detta stämmer väl överens med Burträsk HälsoVård som brutit sig lös från Landstingets 
centraliserade organisation. Denna decentralisering är en följd av Hoods (1995) resonemang 
om ineffektiva och kostsamma driftsformer, vilka drivna medarbetare med nya 
verksamhetsförutsättningar kan ändra på. 
 
Enligt enkätundersökningen visade det sig att intraprenaden hade den lägsta delen upplevd 
direktstyrning och den största delen upplevd mål- och självstyrning. Detta förfaller sig vara 
relativt likt den bild som verksamhetschefen också hade, se korrelationsmatris tabell 4.4. 
Noteras bör även att målstyrningen uppfattades som högre än självstyrningen vilket tyder på 
att medarbetarna är väl införstådda i de mål verksamheten arbetar mot. 

5.4.2 Samband mellan styrning och arbetstillfredsställelse/arbetsprestationer 
Vi har funnit att självstyrning får medarbetarna att uppleva ett relativt starkt signifikant 
samband till tillfredställelse med arbetet. Utifrån vad teorin säger så kan detta ha sin 
förklaring i att entreprenörer vilka även kan ses som intraprenörer, ofta har relativt stor frihet 
och som dessutom ofta fattar sina egna beslut (Lambing & Kuehl 2003). Dessutom får 
självstyrning som styrform medarbetarna att uppleva ett starkt signifikant samband till 
tillfredställelse med medarbetarna. Detta speglar väl det resonemang verksamhetschefen hade 
om vikten av att anställa rätt personal. Vilket han även ser ut att ha lyckats med då 
medarbetarna upplever sig vara till freds med sina kollegor.  
 
Vi har också kunnat konstatera att det föreligger starka samband inom intraprenaden, speciellt 
när det gäller målstyrning men även mot självstyrning i förhållande till goda 
arbetsprestationer. Detta kan ha att göra med att medarbetare inom en intraprenad ofta 
uppfattar verksamhetsformen som väldigt decentraliserad enligt Eriksson och Pettersson 
(2005). Pinchot (1986) förklarar samtidigt att intraprenörer många gånger har innovativa 
lösningar på hur saker och ting ska lösas, vilket även kan vara en ytterligare förklaring till att 
goda arbetsprestationer kunde upplevas.  Sammanfattningsvis känner vi igen det resonemang 
Hood (1995) för i sin artikel om att en organisation genom att införa en intraprenad kan skapa 
högre effektivitet och förbättringar av arbetsprestationerna. 

5.4.3 Ledningens agerande för att skapa framgång 
Intraprenadchefen valde att inte titulera sig chef utan såg sig mer som en medlande ledare för 
medarbetarna. Detta återspeglas i allt av intraprenadens arbete som hela tiden går ut på att 
medarbetarna ska var medbestämmande och att inga beslut förutom personalfrågor ska fattas 
utan allas medverkan. Något som Ekstam (2002) anser är viktigt i ledarskapet där det handlar 
om att vara en kommunikatör i stället för chef. Burträsk HälsoVård var dessutom den enhet 
som var först med en intraprenad i dessa två Landsting. Antonic och Hisrich (2003) diskuterar 
också detta och menar att intraprenören är utmärkande i sin egen organisation, liksom 
Burträsk Hälsovård har varit inom Landstinget. Detta liknas med vad Pinchot (1986) menar, 
där författaren förklarar att intraprenörer ofta kan komma med innovativa lösningar. 
Verksamhetschefen menar att intraprenaden inte skapar förändringar i sig utan snarare 
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förutsättningar för det. Det är viktigt att det finns en vilja bland medarbetarna till förändring 
om verksamheten ska lyckas, det gäller då också att ha rätt typ av medarbetarna för att bli 
framgångsrik. En fördel som visar sig tydligt i Buträsk är Lambing och Kuels (2003) och 
Elmqvists (2002) resonemang kring ekonomisk kontroll, vilket har gjort att verksamheten 
idag går med vinst tack vare att de har ett annat tänkande och ser vart de går att tjäna pengar. 
En annan viktig framgångsfaktor enligt Elmqvist (2002) är att personalen har möjlighet till 
bonus och resultatbaserad lön om verksamheten går med positivt resultat. Detta skapar en 
vilja att göra verksamheten bättre och mer effektiv hos medarbetarna, eftersom att 
medarbetarna även har något personligt att tjäna på effektiviseringen. Då verksamhetens 
resultat inte går tillbaka till Landstinget finns möjligheter att även förbättra för vårdcentralen, 
patienterna och medarbetarna. Då ett negativt resultat inte täcks upp av Landstinget skapas ett 
ekonomiskt tänkesätt hos samtliga, vilket vi inte kunde uppfatta på samma sätt i den offentligt 
styrda verksamheten. Då verksamheten har möjlighet att faktiskt skapa bonus på 
medborgarnas skattepengar uppstår naturligt en viss debatt. Verksamheten har då varit så pass 
genomtänkt att ett eventuellt positivt resultat går tillbaka till folket, vilket även i denna 
verksamhet skapat en ”vinna-vinna” situation, detta tror vi är en stark bidragande faktor till att 
denna typ av belöning är accepterad.  

5.5 Vår sammanfattande analysmodell 
Vi väljer nedan att vidareutveckla vår sammanfattande teorimodell från den teoretiska 
referensramen. I figur 5.1 presenteras utfallen av studiens analys. 
 

 
Figur 5.1. Vår sammanfattade analysmodell. 
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Modellen visar inledningsvis vilken typ av verksamhet som analyserats, därefter beskrivs den 
övergripande styrformen vilket även utgör förutsättningarna för respektive verksamhet. 
Vidare förklaras verksamhetschefens egna självupplevda styrning, tillsammans med hur 
medarbetarna uppfattar sig vara styrda. Därefter beskrivs respektive verksamhets 
framgångsfaktorer. Slutligen presenteras om medarbetarna har upplevt arbetstillfredsställelse 
och arbetsprestationer i samband med de olika styrformerna. Vi har i denna sammanfattande 
analysmodell valt att slå ihop variablerna tillfredsställelse med arbetet, tillfredsställelse med 
möjligheterna samt tillfredsställelse med medarbetarna till en gemensam faktor. 
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6 SLUTSATSER & AVSLUTANDE DISKUSSION 
I detta kapitel ämnar vi inledningsvis att presentera de slutsatser studien visat på. Vidare förs 
en avslutande diskussion kring ytterligare aspekter som framkommit i studien. Därefter 
kritiseras studiens metod och slutligen ges förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet. 

6.1 Slutsatser 

Övergripande styrning i de tre verksamheterna 
Gemensamt för verksamheterna har varit att målstyrning är den mest framträdande 
styrformen. Den offentliga verksamhetschefen ansåg sig använda både mål- och självstyrning. 
Hon ansåg sig samtidigt inte behöva använda så mycket styrning, då hennes medarbetare hade 
tillräckligt med arbetslivserfarenhet för att sköta sina uppgifter. Medarbetarna upplevde 
istället lika hög grad av alla styrformer, vilket talar för att styrningen kan vara otydlig eller att 
medarbetarna är självstyrda. Styrningen för den entreprenöriella verksamheten använder sig 
enligt verksamhetschefen huvudsakligen av målstyrning och till viss del även självstyrning. 
Medarbetarna upplevde en likvärdig bild där det också visade sig att målstyrning var den mest 
dominerande styrformen, även jämfört mot övriga verksamheter. Intraprenadchefen ansåg sig 
mestadels styra med självstyrning. Även målstyrning användes där medarbetarna var 
delaktiga under hela beslutsprocessen. Medbestämmandet uppfattades också från 
medarbetarperspektivet som högt. Noterbart är att styrningen i intraprenaden hade de högsta 
värdena på medarbetarnas upplevda styrning. 

Samband mellan utförd styrning och upplevd arbetstillfredsställelse/arbetsprestation 
Studien visar på att i offentlig verksamhet får speciellt målstyrning men även självstyrning 
medarbetarna att uppleva arbetstillfredsställelse. Gällande arbetsprestationer var det 
självstyrningen som det fanns ett starkt samband gentemot. I den entreprenöriella 
verksamheten har vi inte kunnat fastslå några statistiskt signifikanta samband mot vare sig 
arbetstillfredsställelse eller arbetsprestationer. I intraprenaden har vi funnit starka signifikanta 
samband mellan självstyrning och arbetstillfredsställelse. Gentemot arbetsprestationer har vi 
kunnat se samband mellan både mål- och självstyrning.  

Ledningens agerande för att skapa framgång 
I den offentliga verksamheten agerade chefen på ett förhållandevis anonymt sätt. Rimligaste 
tolkningen av den offentliga ledningens agerande blir att de försökte skapa trivsel, gemenskap 
och samarbete för medarbetarna genom att inte lägga sig i och styra arbetet i för stor grad. 
Entreprenörskapets ledning lade stor vikt vid kompetensutveckling för att skapa kundvärde. 
En annan viktig del var att få personalen medveten om de ekonomiska målen för företaget. 
Dessutom skapades möjligheter för de anställda att tjäna extrapengar vid sidan om, i ägarnas 
egna forskningsföretag. I intraprenaden visade det sig vara av vikt att alla medarbetade 
strävade åt samma mål. Verksamhetschefen lät medarbetarna styra hela verksamheten 
gemensamt, med ett öppet informationsklimat. Utöver detta fanns tillfälle till bonus- och 
resultatbaserad lön, vilket har skapat ett mer ekonomiskt tänkande. Intraprenadens beteende 
tyder på att verksamheten har lärt sig hur ekonomiska förtjänster skapas och utvecklas. 
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6.2 Avslutande diskussion 
Sammanfattningsvis har studien visat på ett antal intressanta iakttagelser. Att primärvården 
går mot en ökad decentralisering och privatisering tror vi bara är bra då en sådan utveckling 
kommer att gynna samhället på många olika sätt i framtiden. I både entreprenaden och 
intraprenaden har det skapats beteenden hos medarbetarna som har gjort att dessa 
verksamheter blivit effektivare och mer ekonomiskt försvarbara, gentemot samhället. Vidare 
kunde vi uppleva en trevligare patientmiljö på båda dessa verksamheter, jämfört med den 
offentliga. En intressant aspekt är att intraprenaden finansieras av skattebetalarna, samtidigt 
som bonus- och resultatlön utbetalas till medarbetarna. Är dessa motivationsfaktorer 
försvarbara för den här typen av verksamhet? Överlag tyder det på att intraprenaden har 
lämnat de sämsta bitarna med att vara statlig bakom sig, men behållit de goda som att utnyttja 
stordriftsfördelarna som finns med att tillhöra en stor organisation. Något som entreprenören 
istället måste brottas med i sin verksamhet. Entreprenören lever i ett tuffare klimat med stor 
resultatfokusering som kan innebära minskat fokus mot att skapa trivsel och prestationer. 
  
Avslutningsvis anser vi att en organisation inte bara blir framgångsrik genom att ändra 
verksamhetsform. Det som förändras är förutsättningarna och dessa måste medarbetarna vara 
väl insatta i. För att därefter nå framgång måste medarbetarna ha en vilja och strävan till att 
lyckas med verksamheten. 

6.3 Fortsatt forskning 
Utifrån vad som framkommit i vår studie skulle en fortsatt forskning inom ämnesområdet 
kunna vara att studera hur det ser ut inom andra organisationer, med liknande 
verksamhetsformer. Verksamheter som därmed konkurrerar om samma kunder men med olika 
förutsättningar för att styra och skapa framgång. Några generaliseringar utifrån vad som 
kommit fram i den här studien annat än i de enskilda fallen går inte att göra. Därför skulle vi 
även vilja se fortsatt forskning inom primärvården. Då vården fortfarande är finansierad av 
skattemedel ser vi det intressant att även utifrån ett patientperspektiv, få se vilken av 
verksamhetsformerna som skapar mest patientnytta. 
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Intervjuguide ”Offentlig verksamhet – Porsö Vårdcentral” 
Verksamhetschef  Anna-Lena Zakari, Porsö vårdcentral 
 

1. Berätta om dig själv och verksamheten ni bedriver 
o Vad din tjänst innefattar? 
o Huvudsakliga arbetsuppgifter? 
o Antal anställda, fördelat på respektive befattning/område? 
o Vilka typer av tjänster tillhandahåller enheten? 
o Organisationens schema? 
o Vilka är beslutsvägarna ? 
o Övriga synpunkter? 
 

 
2. Vad innebär traditionellt styrd vårdcentral för dig? 

o Definiera vad det innebär att vara statligt styrd?  
o Vilka möjligheter ser du med att vara traditionellt styrd, jämfört med en 

intraprenad eller privat styrd verksamhet ? 
o Vad är det bästa med att driva en statlig vårdcentral? 
o Ser du brister i din verksamhet som skulle kunna förbättras genom en annan 

verksamhetsstyrning? 
o Vad tror Du att din organisation har för fördelar/nackdelar gentemot 

intraprenad/privat organisation. 
o Tror Du att ni styr annorlunda gentemot intraprenaden/privata?  
 
 

3. Hur gör Du för att personalen ska arbeta i organisationens riktning?  
 

3.1 Hur använder Du?: 
o regler 
o direktiv 
o mål  

 
a) I vilken utsträckning har medarbetarna möjlighet att själv bestämma hur 

arbetsuppgifter skall utformas/utföras?  
 

b) Hur gör Du för att förmedla målen för enheten till medarbetarna? 
 

c) Anser Du att medarbetarna vet vilka mål som är uppsatta för enheten?  
 

d) Vad har Du för ändamål med Er styrning som helhet?  
 

e) Vad är viktigast för dig att åstadkomma med styrningen? 
 

f) Finns det uppsatta regler att följa för medarbetarna? 
 

g) Finns speciella styrsystem, Hur fungerar de? 
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4. Vad anser Du vara betydelsefullt i styrningen för att medarbetarna ska trivas och 
prestera så goda resultat som möjligt? 

o Tillämpar du detta? 
o På vilket sätt? 

 
 
5. Styr Du mot arbetsprestationer eller arbetstillfredsställelse i första hand, hur och i så 

fall varför? 
 
 

6. Hur tror Du att medarbetarna uppfattar styrningen av enheten? 
o Har de arbetstillfredsställelse? 
o Hur är arbetsprestationen? 
o Skulle de båda kunna var avsevärt bättre? 
 

 
7. Anser Du att det går att uppfatta om medarbetarna upplever tillfredsställelse i arbetet, 

på vilket sätt? 
 
 

8. Hur mäter Du medarbetarnas arbetsprestationer? 
o Finns det olika sätt? 
o Vad är att föredra? 

 
 

9. Vad anser Du är viktigt för att få personalen att prestera väl? 
o Styr du på detta sätt? 
o Hur uppfattar du att responsen är på denna styrning? 

 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
Mvh Johan Pettersson & David Hansson 
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Intervjuguide ”Entreprenöriell verksamhet – Läkarhuset Hermelinen”  
Verksamhetschef  Anders Henriksson, Hermelinen 
 

1. Berätta om dig själv och verksamheten ni bedriver 
o Vad din tjänst innefattar? 
o Huvudsakliga arbetsuppgifter? 
o Antal anställda, fördelat på respektive befattning/område? 
o Vilka typer av tjänster tillhandahåller enheten? 
o Organisationens schema? 
o Vilka är beslutsvägarna ? 
o Övriga synpunkter? 

 
 

2. Vad innebär privat styrd läkarstation för dig? 
o Definiera vad det innebär att vara privat?  
o Vilka möjligheter ser du med att vara privat, jämfört med en intraprenad eller 

traditionell verksamhet? 
o Vad är det bästa med att driva en privat läkarstation? 
o Ser du brister i din verksamhet som skulle kunna förbättras genom en annan 

verksamhetsstyrning? 
o Vad tror Du att din organisation har för fördelar/nackdelar gentemot 

intraprenad/traditionell organisation. 
o Tror Du att ni styr annorlunda gentemot intraprenad/traditionellt styrd 

organisation?  
o Hur finansieras verksamheten, finns det statliga bidrag o.s.v.? 
 
 

3. Hur gör Du för att personalen ska arbeta i organisationens riktning?  
 

3.1 Hur använder Du?: 
o regler 
o direktiv 
o mål 
  

a) I vilken utsträckning har medarbetarna möjlighet att själv bestämma hur 
arbetsuppgifter skall utformas/utföras? 

 
b) Hur gör Du för att förmedla målen för enheten till medarbetarna? 

 
c) Anser Du att medarbetarna vet vilka mål som är uppsatta för enheten?  

 
d) Vad har Du för ändamål med Er styrning som helhet?  

 
e) Vad är viktigast för dig att åstadkomma med styrningen? 

 
f) Finns det uppsatta regler att följa för medarbetarna? 

 
h) Finns speciella styrsystem, Hur fungerar de? 
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4. Vad anser Du vara betydelsefullt i styrningen för att medarbetarna ska trivas och 
prestera så goda resultat som möjligt? 

o Tillämpar du detta? 
o På vilket sätt? 

 
 
5. Styr Du mot arbetsprestationer eller arbetstillfredsställelse i första hand, hur och i så 

fall varför? 
 
 

6. Hur tror Du att medarbetarna uppfattar styrningen av enheten? 
o Har de arbetstillfredsställelse? 
o Hur är arbetsprestationen? 
o Skulle de båda kunna var avsevärt bättre? 
 

 
7. Anser Du att det går att uppfatta om medarbetarna upplever tillfredsställelse i arbetet, 

på vilket sätt? 
 
 

8. Hur mäter Du medarbetarnas arbetsprestationer? 
o Finns det olika sätt? 
o Vad är att föredra? 

 
 

9. Vad anser Du är viktigt för att få personalen att prestera väl? 
o Styr du på detta sätt? 
o Hur uppfattar du att responsen är på denna styrning? 

 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
Mvh Johan Pettersson & David Hansson 
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Intervjuguide ”Intraprenöriell verksamhet – Burträsk HälsoVård” 
Verksamhetschef Sven-Erik Åslund, Burträsk HälsoVård  
 

1. Berätta om dig själv och verksamheten ni bedriver? 
o Vad din tjänst innefattar? 
o Huvudsakliga arbetsuppgifter? 
o Antal anställda, fördelat på respektive befattning/område? 
o Vilka typer av tjänster tillhandahåller enheten? 
o Organisationens schema? 
o Vilka är beslutsvägarna ? 
o Övriga synpunkter? 

 
2. Vad innebär intraprenörskap för dig? 

o Definiera intraprenörskapet här i Burträsk?  
o Vilka möjligheter ser du med en intraprenad? 
o Vad är det bästa med att driva en intraprenad? 
o Fördelar/nackdelar? 
o Ser du intraprenörskapet som en styrmodell? 
o Hur har det förändrats från hur det har varit tidigare? 
o Vad tror Du att din organisation har för fördelar/nackdelar gentemot 

traditionell/privat organisation. 
o Tror Du att ni styr annorlunda gentemot traditionell/privat?  
 
 

3. Hur gör Du för att personalen ska arbeta i organisationens riktning?  
 

3.1 Hur använder Du: 
o regler? 
o direktiv? 
o mål?  

 
a) I vilken utsträckning har medarbetarna möjlighet att själv bestämma hur 

arbetsuppgifter skall utformas/utföras?  
 
b) Hur gör Du för att förmedla målen för enheten till medarbetarna? 
 
c) Anser Du att medarbetarna vet vilka mål som är uppsatta för enheten?  
 
d) Vad har Du för ändamål med Er styrning som helhet?  
 
e) Vad är viktigast för dig att åstadkomma med styrningen? 
 
f) Finns det uppsatta regler att följa för medarbetarna? 
 
g) Finns speciella styrsystem, Hur fungerar de? 
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4. Vad anser Du vara betydelsefullt i styrningen för att medarbetarna ska trivas och 
prestera så goda resultat som möjligt? 

o Tillämpar du detta? 
o På vilket sätt? 

 
 
5. Styr Du mot arbetsprestationer eller arbetstillfredsställelse i första hand, hur och i så 

fall varför? 
 
 

6. Hur tror Du att medarbetarna uppfattar styrningen av enheten? 
o Har de arbetstillfredsställelse? 
o Hur är arbetsprestationen? 
o Skulle de båda kunna var avsevärt bättre? 

 
 
7. Anser Du att det går att uppfatta om medarbetarna upplever tillfredsställelse i arbetet, 

på vilket sätt? 
 
 

8. Hur mäter Du medarbetarnas arbetsprestationer? 
o Finns det olika sätt? 
o Vad är att föredra? 

 
 

9. Vad anser Du är viktigt för att få personalen att prestera väl? 
o Styr du på detta sätt? 
o Hur uppfattar du att responsen är på denna styrning? 

 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
Mvh Johan Pettersson & David Hansson 
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EEnnkkäättuunnddeerrssöökknniinngg  
  
DDeennnnaa  uunnddeerrssöökknniinngg  äärr  eenn  ddeell  aavv  eenn  mmaaggiisstteerreexxaammeennssssttuuddiiee  iinnoomm  äämmnneessoommrrååddeett  
eekkoonnoommiissttyyrrnniinngg  vviidd  LLuulleeåå  tteekknniisskkaa  uunniivveerrssiitteett..  SSttuuddiieenn  ssyyffttaarr  ttiillll  aatttt  uunnddeerrssöökkaa  hhuurr  ssttyyrrnniinngg  
kkaann  sskkaappaa  aarrbbeettssttiillllffrreeddssssttäälllleellssee  oocchh  ggooddaa  aarrbbeettsspprreessttaattiioonneerr..  SSvvaarreenn  ffrråånn  ddeennnnaa  eennkkäätt  
kkoommmmeerr  aatttt  bbeehhaannddllaass  bbååddee  aannoonnyymmtt  oocchh  kkoonnffiiddeennttiieelllltt..  FFöörr  aatttt  bbeessvvaarraa  eennkkäättffrrååggoorrnnaa::  
mmaarrkkeerraa  mmeedd  eetttt  ”” ””  ii  ddeenn  rruuttaa  ssoomm  bbäässtt  ssttäämmmmeerr  öövveerreennss  mmeedd  ddiinn  ååssiikktt..  KKaatteeggoorriieerrnnaa  äärr::      
  
  HHäännddeerr    HHäännddeerr    NNeeuuttrraall  HHäännddeerr    HHäännddeerr    
  aallddrriigg  ssäällllaann    iibbllaanndd  aallllttiidd  
  11  22  33  44    55  
  
  
JJaagg  ttiillllhhöörr  aavvddeellnniinngg……  

..............................................................................................................................................................................................   
  
  HHäännddeerr    HHäännddeerr  
  aallddrriigg  aallllttiidd  
SSttyyrrnniinnggeenn  ii  ddeenn  hhäärr  vveerrkkssaammhheetteenn……  11  22  33  44  55  

11..  iinnnneehhåålllleerr  mmåånnggaa  rreegglleerr  oomm  hhuurr  aarrbbeetteett  sskkaa  uuttfföörraass ................             
22..  sskkeerr  ggeennoomm  oorrddeerr  oocchh  ddiirreekkttiivv ..................................................................................             
33..  iinnnneebbäärr  ssttoorr  hhaannddlliinnggssffrriihheett  aatttt  ssjjäällvv  ffåå  bbeessttäämmmmaa  hhuurr  

aarrbbeettssuuppppggiifftteerr  sskkaa  ggeennoommfföörraass ..............................................................................             
44..  iinnnneebbäärr  kkllaarraa  oocchh  ttyyddlliiggaa  mmååll ....................................................................................             
  

II  vveerrkkssaammhheetteenn……  

55..    ffaassttssttäällllss  mmååll  uuttaann  mmiinn  mmeeddvveerrkkaann ..................................................................             
66..    ttiillllååttss  jjaagg  aatttt  mmeeddvveerrkkaa  nnäärr  mmååll  ffaassttssttäällllss................................................             
77..    ttiillllååttss  jjaagg  aatttt  ssjjäällvv  bbeessttäämmmmaa  mmååll  fföörr  aarrbbeetteett ....................................             
  

II  mmiitttt  aarrbbeettee  uupppplleevveerr  jjaagg……    

88..    uuppppggiifftteerrnnaa  ssoomm  kkrreeaattiivvaa ................................................................................................             
99..    uuppppggiifftteerrnnaa  ssoomm  ttrrååkkiiggaa ....................................................................................................             
1100..    uuppppggiifftteerrnnaa  ssoomm  iinnttrreessssaannttaa ........................................................................................             
  

1111..    aatttt  ddeett  ffiinnnnss  mmööjjlliigghheett  ttiillll  uuttvveecckklliinngg............................................................             
1122..    aatttt  ddeett  ffiinnnnss  bbeeggrräännssnniinnggaarr  vvaadd  ddeett  ggäälllleerr    
    mmööjjlliigghheetteerrnnaa  mmeedd  uuppppggiifftteenn ....................................................................................             
1133..    aatttt  ddeett  ffiinnnnss  ggooddaa  mmööjjlliigghheetteerr  ttiillll  aatttt  aavvaanncceerraa  ppåå    
    aarrbbeettssppllaattsseenn ......................................................................................................................................             
    

1144..    aatttt  ssaammaarrbbeetteett  mmeedd  kkoolllleeggoorrnnaa  ffuunnggeerraarr  bbrraa ......................................             
1155..    aatttt  kkoolllleeggoorrnnaa  kkaann  ggöörraa  aarrbbeetteett  mmeerr  ttiillllffrreeddssssttäällllaannddee ........             
1166..    aatttt  kkoolllleeggoorrnnaa  äärr  ssttööttttaannddee..............................................................................................             
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  HHäännddeerr    HHäännddeerr  
  aallddrriigg        aallllttiidd  

II  mmiitttt  aarrbbeettee……  11  22  33  44  55  

1177..    äärr  jjaagg  nnööjjdd  mmeedd  kkvvaalliitteetteenn  ppåå  mmiinnaa  aarrbbeettssuuppppggiifftteerr................             
1188..    uupppplleevveerr  jjaagg  aatttt  jjaagg  llyycckkaass  mmeedd  mmiinnaa  aarrbbeettssuuppppggiifftteerr ........             
1199..    äärr  jjaagg  nnööjjdd  mmeedd  ddeenn  mmäännggdd  aarrbbeettssuuppppggiifftteerr  ssoomm  jjaagg    
    hhiinnnneerr  mmeedd............................................................................................................................................             
  

  

TTaacckk  fföörr  ddiinn  mmeeddvveerrkkaann!!  

  

//HHäällssnniinnggaarr  

DDaavviidd  HHaannssssoonn  oocchh  JJoohhaann  PPeetttteerrssssoonn..  
LLuulleeåå  tteekknniisskkaa  uunniivveerrssiitteett,,  eekkoonnoommpprrooggrraammmmeett  DD--nniivvåå..    
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Sammanställning av enkätsvar 
 
Offentlig verksamhet 
Fråga Minimum Maximum Medel S.D.
1. 2 5 3,9 1,0
2. 2 4 3,1 0,8
3. 2 5 3,3 0,9
4. 2 5 3,8 1,0
5. 2 5 3,4 1,0
6. 1 5 3,4 1,2
7. 3 5 3,6 0,8
8. 3 5 4,3 0,9
9. 2 5 3,5 1,1
10. 3 5 4,2 0,7
11. 2 5 3,8 0,9
12. 3 5 3,5 0,7
13. 1 4 2,3 1,3
14. 3 5 4,5 0,7
15. 1 5 3,5 1,5
16. 3 5 4,2 0,9
17. 3 5 4,2 0,8
18. 3 5 3,8 0,9
19. 2 5 3,1 1,1
N=13  
 
Entreprenöriell verksamhet 
Fråga Minimum Maximum Medel S.D.
1. 2 5 3,3 1,1
2. 1 4 2,3 1,1
3. 4 5 4,8 0,4
4. 1 5 3,8 1,3
5. 1 5 2,9 1,2
6. 1 5 3,6 1,1
7. 3 5 4,1 0,6
8. 3 5 4,6 0,7
9. 1 5 3,7 1,5
10. 3 5 4,5 0,7
11. 3 5 4,3 0,9
12. 1 4 2,9 1,3
13. 1 4 2,5 1,2
14. 3 5 4,6 0,7
15. 1 5 3,8 1,3
16. 4 5 4,5 0,5
17. 3 5 4,4 0,7
18. 4 5 4,3 0,5
19. 2 5 3,6 1,1
N=10  
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Intraprenöriell verksamhet 
Fråga Minimum Maximum Medel S.D.
1. 1 4 2,3 1,0
2. 1 4 2,1 1,0
3. 3 5 4,4 0,7
4. 3 5 4,5 0,7
5. 1 4 1,8 1,1
6. 4 5 4,8 0,5
7. 3 5 4,0 0,7
8. 3 5 4,1 0,7
9. 2 5 3,9 0,8
10. 4 5 4,2 0,4
11. 3 5 4,3 0,7
12. 2 4 3,3 0,9
13. 1 4 2,7 1,0
14. 4 5 4,9 0,3
15. 2 5 4,3 1,0
16. 4 5 4,8 0,4
17. 4 5 4,2 0,4
18. 4 5 4,3 0,5
19. 3 4 3,8 0,5
N=12  
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