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Abstract 

The shift in health care towards marketization and new types of ownership 
has mainly been carried out for financial and political reasons aimed at 
increasing care efficiency and quality. Good working conditions for the 
personnel are essential for these goals. However, knowledge of the 
implications at the individual level is still limited. Considering this, the aim 
of this thesis was to study working conditions, work-related attitudes and 
health in private for-profit (PFP), private non-profit (PNP), and publicly 
administered (PA) hospitals in three empirical studies. This was done by 
investigating how demands and resources at work predict the development 
of burnout, how control within and over work relate to employee job 
satisfaction, and how perceptions of empowerment change in connection 
with privatization and relate to attitudes and health. The empirical studies 
include cross-sectional and longitudinal questionnaire data from three 
Swedish acute care hospitals with different ownership types. The results 
showed higher levels of burnout among nurses at the PFP hospital than those 
at the PA hospital. There was no difference in levels of job satisfaction 
among the ownership types. Demands were associated with higher burnout 
levels and lower job satisfaction. Several job resources were associated with 
lower burnout, while control was related to higher job satisfaction. In a 
change from PNP to PFP, employees’ empowerment levels remained 
relatively stable. However, there was a tendency towards standardization as 
their degrees of empowerment became more similar after privatization. Also, 
a status-related differentiation in empowerment occurred among the 
occupational groups as some with low status experienced less empowerment. 
Altogether, the findings show more similarities than differences among the 
ownership types, suggesting that ownership is of less importance for both the 
levels and the impact of working conditions on attitudes and health. 
 
Keywords: Marketization, health care, ownership type, privatization, work 
climate, work-related attitudes, health  



 
 

  



Sammanfattning 

Omvandlingen av sjukvården mot marknadisering och nya driftsformer har 
huvudsakligen genomförts utifrån ekonomiska och politiska föresatser om 
ökad effektivitet och vårdkvalitet. Goda arbetsvillkor för personalen är en 
viktig förutsättning för förverkligandet av dessa mål. Givet det oklara 
kunskapsläget kring psykologiska implikationer av omställningen i 
välfärdssektorns styrning var syftet med avhandlingen att studera olika 
aspekter av arbetsvillkor samt arbetsrelaterade attityder och hälsa i privat, 
bolagiserad och förvaltningsdriven sjukvård. Det gjordes genom att 
undersöka hur krav och resurser i arbetet förhåller sig till uppkomsten och 
utbredningen av utbrändhet hos sjuksköterskor, betydelsen av kontroll i och 
över arbetet för de anställdas arbetstrivsel samt hur motivationsbaserade 
kognitioner av bemyndigande hos vårdpersonal förändras vid privatisering 
och relaterar till attityder och hälsa. De empiriska studierna inkluderade 
såväl tvärsnittliga som longitudinella enkätdata från tre svenska akutsjukhus 
med olika driftsform. Resultaten visade högre nivåer av utbrändhet hos 
sjuksköterskor i privat jämfört med förvaltningsdrivet sjukhus. För 
arbetstrivsel fanns ingen nivåskillnad mellan de tre driftsformerna. Krav i 
arbetet hängde samman med högre utbrändhetsnivåer och lägre arbetstrivsel. 
Flera resurser var förenade med lägre grad av utbrändhet medan kontroll 
hängde samman med högre trivsel. Vid en förändring från bolagiserad till 
privat driftsform var vårdpersonalens bemyndigande relativt stabilt. Dock 
fanns efter privatiseringen en tendens till standardisering då graden av 
bemyndigande blev mer lika. Likaså skedde en statusmässig differentiering i 
bemyndigande mellan yrkesgrupperna genom att flera med låg status fick 
mindre bemyndigande. Sammantaget pekar avhandlingen på fler likheter än 
skillnader mellan driftsformerna vilket antyder att driftsform tycks ha mindre 
betydelse för såväl nivå som betydelse av arbetsvillkor för personalens 
attityder och hälsa. 
 
Nyckelord: Marknadisering, sjukvård, driftsform, privatisering, arbetsklimat, 
arbetsrelaterade attityder, hälsa 
  



 
 

 



Förord 

Att skriva en avhandling liknar på många vis ett långdistanslopp i simning. 
Det gäller att vara uthållig och orka ända in i mål (tack Tamas Borossy, min 
gamla simtränare, som lärt mig denna konst). 

Dock ingår en prestation alltid i ett vidare sammanhang. I mitt fall har jag 
haft förmånen att få råd och vägledning av tre stycken handledare, som haft 
olika uppgifter och roller under åren. Till en början vill jag tacka fil.dr. 
Stephan Baraldi, som har varit med från början. Utan din öppna dörr, 
hjälpsamhet och villighet till diskussioner hade tiden som forskarstuderande 
på psykologen inte varit densamma. Med dig materialiserades universitets-
tankens stora frihet. Inför spurten kopplades professor Petra Lindfors in. Att 
jobba tillsammans med dig är som att expandera dygnets timmar. Din 
tillgänglighet, kompetens och förändringsinriktade driv har varit till mycket 
stor hjälp i avhandlingsarbetet. Tack även för att du då och då plockade fram 
Ockhams rakkniv. Mitt slutliga tack går till professor Magnus Sverke, min 
huvudhandledare, klippa och stora förebild. Ditt uppgiftsorienterade stöd i 
stort och smått under arbetets gång har varit ovärderligt, och för det är jag 
evigt tacksam. Tillsammans har ni i ”tränartrion” bidragit till ett klimat, som 
gjort arbetet med kappan till ett sant nöje att författa. 

Jag vill också passa på att uttrycka min uppskattning till alla som har 
deltagit i studierna, och hoppas att resultaten från avhandlingen kan komma 
till nytta för fortsatta förbättringsarbeten ute i verksamheterna. Dåvarande 
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stod för finansiellt stöd.  

Under mina år på psykologiska insitutionen har många kollegor varit med 
om att bidra till en institutionell grund för stimulerande samtal, möten och 
fikastunder. Det gäller både mina vänner på avdelningen för arbets- och 
organisationspsykologi som annan undervisande, forskande, studerande, 
administrerande och ledande personal i andra delar av institutionen. En 
person som fick särkild betydelse för ingången till forskning på institutionen 
var professor David Magnusson, som bokstavligen letade upp mig inne på 
psykologiska biblioteket efter min kandidatuppsats och frågade om jag ville 
ha jobb. Ett särskilt tack går vidare till min rumskamrat Sofia Sjöberg. Våra 
skratt har förgyllt den akademiska tillvaron, och dessutom skapat ett kon-
centrerat men avslappnat lugn som fört oss vidare in i vetenskapens olika 
skrymslen. 

Under studieåren har jag även kommit i kontakt med andra riktningar och 
idéströmningar på andra platser i och utanför landet. Det är möten som jag i 



 
 

skrivande stund förstår att jag påverkats av, men inte riktigt på vilket sätt. 
Några jag särskilt vill framhålla i denna grupp (utan inbördes ordning) är 
professor Mats Alvesson, fil.dr. Bettina Baron, professor Stewart Clegg, 
professor Christoph Deutschmann och docent Sara Louise Muhr. Ni har 
vidgat mina vyer. 

Utanför universitetsvärlden vill jag särskilt tacka Joakim Palm för många 
givande resonemang om konkreta nedslag i arbetslivsfrågor och samhälls-
fenomen, och för ett och annat glas gott vin. Jag vill också nämna Gustaf 
Halldin i vår egenuppkallade ”Stockholmsgruppen”, som försett mig med 
stimulerande länkar till de riktigt stora frågorna. Även Paulina Ljunggren 
Suokas vill jag omnämna, i rollen som den syster som jag inte har. 

Till mina kära föräldrar Elisabet och Sören vill jag framföra mitt allra 
djupaste erkännande. Ni har alltid funnits där, trott på mig och mina 
företaganden. Ni har gett mig den finaste grund man kan stå på, präglad av 
värme, trygghet, ödmjukhet och nyfikenhet inför livet. Våra många och 
långa samtal runt köksbordet satte tidigt igång mitt intresse för kunskap och 
viljan att förstå. Era olika roller har också bidragit till en balans. Medan 
Elisabet under min grundskoletid ofta sa till mig att gå ut och leka ”i det 
verkliga livet som pågår nu” istället för att med krökt rygg sitta försjuken 
inomhus över läxböcker, representerade Sören den andra sidan med att 
ständigt fråga vidare och inte nöja sig med ett färdigt, ogrundat svar. Din 
standardfråga ”men vad betyder det egentligen?”, är lika svårbesvarad som 
inspirerande. 

Sist, men inte minst, vill jag tacka min fina familj. Först och främst min 
hustru Frida, för att du inte bara har stått ut under doktorandtiden, utan också 
sättet du har gjort det på. Utan din hjälp hade den här avhandlingen aldrig 
varit möjlig. Jag är så tacksam över att få vara i din närhet. Från den dag då 
våra vägar möttes i Tübingen, tog livet en annan rikting. Du är min sanna 
livskamrat och hjärtevän, som jag aldrig vill mista. 

Jag vill också tacka våra fantastiska flickor Elsa och Beata. Er livsglädje 
inför livet är härlig att uppleva för en pappa. Våra lekar med Barbie, Star 
wars, skogsutflykter och brottningsmatcher vill jag aldrig vara utan. 
Tillsammans med er har jag fått perspektiv på vad som gör livet värt att leva. 
Er förundran, nyfikenhet och upptäckande inställning gör er till riktiga 
forskare. Den här avhandlingen är till er. Ni är för alltid mina hjärtan. 
 
Niklas Hansen 
Stockholm, april 2014 



Förteckning över artiklar 

I. Hansen, N., Sverke, M., & Näswall, K. (2009). Predicting nurse 
burnout from demands and resources in three acute care hospitals 
under different forms of ownership: A cross-sectional questionnaire 
survey. International Journal of Nursing Studies, 46, 96–107. 

Reproducerad med tillstånd av International Journal of Nursing 
Studies. © Elsevier. 

II. Hansen, N., & Lindfors, P. (submitted). Two aspects of control and 
their importance for job satisfaction: Does ownership matter?  

 
 

III. Hansen, N., Baraldi, S., Berntson, E., & Andersson, H. (2013). 
Privatizing health care in times of new public management: 
Investigating the role of psychological empowerment using cluster 
analysis. PsyCh Journal, 2, 190–208. 

Reproducerad med tillstånd av PsyCh Journal. © The Institute of 
Psychology, Chinese Academy of Sciences and Wiley Publishing Asia 
Pty Ltd. 

  



 
 

 



Förkortningar 

α      Cronbach-alpha (reliabilitetsmått) 
ANCOVA   Univariat kovariansnalys 
Förklarad ESS Kvadrerad förklarad felsumma  
GHQ     General Health Questionnaire 
hc      Homogenitetskoefficient 
HR     Human Resources 
M      Aritmetiskt medelvärde 
MANCOVA  Multivariat kovariansanalys 
MDS     Flerdimensionell skalning  
NPM     New Public Management 
OCB     Organizational Citizenship Behavior 
RiR     Riksrevisionen 
s      Standardavvikelse 
SCB     Statistiska centralbyrån 
SKL     Sveriges Kommuner och Landsting 
SFS     Svensk författningssamling 
TQM     Total Quality Management 
𝜒!      Chitvå-test 
  



 
 

 



Innehåll 

Introduktion .................................................................................................... 1 
Avhandlingens övergripande syfte ................................................................................. 5 

Marknadisering och institutionella förändringar av sjukvården ...................... 8 
Nya principer för offentlig styrning .................................................................................. 9 

Exemplet Stockholmsmodellen och dess konsekvenser för sjukvård ..................... 11 
Organisations- och driftsformsförändring ..................................................................... 12 

Bolagisering som blandform av offentligt och privat ................................................ 14 
Privat med rätt till vinstuttag .................................................................................... 15 

Produktivitet, effektivitet och vårdkvalitet ...................................................................... 16 
Lika men ändå olika driftsformer .................................................................................. 20 

Personalens attityder och hälsa ................................................................... 21 
Arbetsrelaterade attityder och beteenden .................................................................... 21 
Arbetsrelaterad hälsa ................................................................................................... 23 

Arbetsvillkor i sjukvården ............................................................................. 26 
Arbetsrelaterade krav ................................................................................................... 27 
Friskfaktorer .................................................................................................................. 29 

Arbetsrelaterade resurser ....................................................................................... 29 
Arbetsrelaterad kontroll ........................................................................................... 31 
Bemyndigande ........................................................................................................ 34 

Metod ........................................................................................................... 38 
Sjukhuskontext ............................................................................................................. 39 
Urval ............................................................................................................................. 40 
Mätinstrument ............................................................................................................... 44 
Statistisk databearbetning ............................................................................................ 49 

Sammanfattning av studierna ...................................................................... 51 
Studie I ......................................................................................................................... 51 
Studie II ........................................................................................................................ 52 
Studie III ....................................................................................................................... 54 

Diskussion .................................................................................................... 57 
Arbetsvillkor i privata, bolagiserade och förvaltningsdrivna sjukhus ............................. 58 
Arbetsvillkorens betydelse för arbetsrelaterade attityder och hälsa ............................. 63 
Metodologiska överväganden ....................................................................................... 65 



 
 

Teoretiska implikationer ................................................................................................ 71 
Praktiska implikationer .................................................................................................. 73 
Slutsatser ...................................................................................................................... 74 

Referenser ................................................................................................... 75 
 
 
 



 
1 

Introduktion 

Under de senaste decennierna har förutsättningarna för svensk sjukvård 
förändrats. Styrinslag hämtade från det privata näringslivet samt rena 
privatiseringar ställer anställda inför nya villkor för vården och dess 
administration. Dessa förändringar följer ett större mönster av såväl 
marknadsanpassning som utförsäljning av olika svenska statligt, landstings- 
eller kommunalt styrda verksamheter inom exempelvis etermedia, energi-
området, transportsektorn, bilprovningen, apoteksbranschen samt inom 
utbildningsväsendet. På politisk- och ledningsnivå intar nya ledord agendan, 
som exempelvis resultatstyrning för ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet 
genom interndebitering samt ett mer utpräglat fokus på elevers 
skolprestationer respektive vårdkvalitet. Inom vården manifesteras denna 
förskjutning kanske allra tydligast när de vårdsökande inte längre ses som 
patienter utan brukare eller kunder (Nordgren, 2008; Ruyter, 2007). Den 
samlade beteckningen för dessa reformer är New Public Management, 
förkortat NPM (Hood, 1995), och innebär förändrade styrideal inom det 
offentliga med en rörelse från byråkrati till marknadsfokus. Sådana 
förskjutningar och förpliktelser ställer nya krav på anställda avseende 
stresstålighet, flexibilitet och förmåga till ett gott bemötande. Detta reser 
därför frågan om vad de nya styrprinciperna har för betydelse för per-
sonalens arbetsglädje och hälsa.  

Inom sjukvårdssektorn har anpassningen mot marknad och privatiseringar 
inneburit att den traditionella förvaltningsdrivna sjukhusformen fått 
konkurrens i form av bolagiserade och privata sjukhus. Bakom dessa 
förändringar står politiska krav på besparingar och effektivisering av 
välfärdsapparaten, tillsammans med en uttalad ambition att optimera för-
hållandet mellan använda skattemedel och levererad vård. Men på samma 
sätt som ett system bestående av olika delar aldrig kan bli starkare än sin 
svagaste länk (Schein, 1980) är de politiska föresatserna om en mer effektiv 
vård villkorad av personalens hälsa och inställning till arbetet, eftersom det 
är de anställda som ska utföra denna omställning och leverera de efter-
frågade tjänsterna.  

Hur personalen mår och fungerar avgörs bl.a. av hur arbetsvillkoren på 
arbetsplatsen upplevs och tolkas. Ett vanligt sätt att beskriva och förstå hur 
arbetsvillkor bearbetas och upplevs av en individ ges av teorin om det 
psykologiska klimatet (James & Sells, 1981). Denna teoribildning utgår från 
att specifika arbetsvillkor tolkas av individen till enhetliga och bestående 
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kognitiva scheman, exempelvis i termer av arbetets utformning, roller, 
ledarskap och grupprocesser. Beroende på hur arbetsvillkoren upplevs, kan 
det leda till olika former av effekter på motivation, hälsa, prestation och 
viljan att arbeta kvar i organisationen (Bakker & Demerouti, 2007; Hackman 
& Oldham, 1976; Karasek & Theorell, 1990). De anställdas arbetsvillkor kan 
därför ses som en central beståndsdel i förståelsen av organisatoriska mål, då 
måluppfyllelsen till stor del bygger på att de anställda uppfattar den orga-
nisatoriska verkligheten och villkoren på ett för organisationen gynnsamt sätt 
(Cameron & Whetten, 1983; Kunda, 1992).  

Trots att personalens arbetsvillkor tycks fylla en viktig funktion i 
omställningen av sjukvården, finns det en rad undersökningar som pekar på 
arbetsmiljö- och hälsoproblem i vårdsektorn (Arbetsmiljöverket, 2010; 
Målqvist, Åborg, & Forsman, 2011; OECD, 2005; Wall et al., 1997). Att 
flera arbetsvillkor har identifierats vara sämre för vårdspersonal inom 
akutsjukhus jämfört med andra sjukhus (Adriaenssens, De Gucht, van der 
Doef, & Maes, 2011) gör det angeläget med fortsatta systematiska under-
sökningar av arbetsvillkor inom akutsjukvård. Hög arbetsbelastning och 
rollkonflikter i arbetet har tidigare pekats ut som två av de främsta källorna 
till utbrändhet (Lee & Ashforth, 1996). Dessa faktorer är även arbetsvillkor 
som är förknippade med vården. När arbetsvillkoren präglas av stort ansvar 
med många uppgifter som ska utföras på kort tid och/eller sinsemellan 
oförenliga krav, som i valet mellan att vara så närvarande och stödjande som 
möjligt för patienten eller tänka i kostnadseffektiva termer, kan vårdgivarens 
ork och vilja till empatiskt bemötande tryta. Att vara slutkörd som 
vårdgivare kan försämra såväl vårdkvaliteten som verksamhetens effek-
tivitet. 

När det gäller kopplingen mellan driftsform och arbetsvillkor 
framkommer i forskningsöversikter att marknadisering och införandet av 
NPM ”kan innebära risk för arbetsförhållanden som upplevs som negativa av 
de anställda” (Målquist et al., 2011, s. 3). Samtidigt pekar annan forskning 
och litteraturöversikter på ett stort underskott av systematiska jämförelser 
när det gäller konsekvenser av privatisering och ökad konkurrens 
(Falkenberg, Näswall, Sverke, & Sjöberg, 2009; Hartman, 2011; Noblet, 
Rodwell, & McWilliams, 2006). Vidare råder ett påfallande behov av att 
betrakta organisationer och deras styrsystem som en aktör (Härenstam, 
2008) med implikationer för arbetsvillkor (Hasle, Bojesen, Langaa Jensen, & 
Bramming, 2012). Då marknadisering inom sjukvården i sig avser en 
effektivitetshöjning och därmed en skärpning av arbetskraven i syfte att 
producera mer vård för mindre pengar (Scanlon, Swaminathan, Lee, & 
Chernew, 2008) framstår det som rimligt att anta att en privatisering kan öka 
kraven i arbetet. Sådana ökade krav kan i sin tur komma till uttryck i form av 
högre grad av arbetsrelaterad stress, som gör att personalen mår och trivs 
sämre. Å andra sidan har privata och bolagiserade verksamheter större 
utrymme för en mer proaktiv och självständig ledning (Hellgren, Sverke, 
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Falkenberg, & Baraldi, 2005; Öhrming, 2008), liksom för en stödjande 
kultur och personalinriktad HR (Cunha & Cooper, 2002), vilket kan vara till 
gagn för individen (Jurik, 2004). Hur dessa tänkbara kompensatoriska 
faktorer förmår skydda mot den förmodade stegringen av kraven i arbetet 
återstår dock att pröva empiriskt. 

Medan mycket forskning ägnats åt hur arbetsrelaterade krav hänger 
samman med olika former av hälsorelaterade utfall, har betydligt mindre 
gjorts för att studera hur positiva faktorer i arbetet kan hjälpa personalen att 
hantera en utmanande situation. Givet att ett akutsjukhus mål är att leverera 
och tillhandahålla en effektiv vård med hög kvalitet, blir det av särskilt 
intresse att studera den del av arbetsklimatet som underlättar individens 
måluppfyllelse (och i förlängningen även organisationens), nämligen goda 
arbetsvillkor.  

Det finns flera sätt att beskriva arbetsvillkor som är viktiga för en individs 
arbetsrelaterade attityder och hälsa, och som hänger samman med prestation 
i arbetet. Ett vanligt sätt att beskriva villkoren på är att dela in dessa i dels 
arbetsrelaterade krav, dels resurser i arbetet (Demerouti, Bakker, Nachreiner, 
& Schaufeli, 2001). Medan alltför höga krav antas vara förenade med en 
uttömning av individens energi, vilket i förlängningen kan leda till ohälsa, 
antas resurser i arbetet bidra till att höja motivation och välbefinnande samt 
gynna individens prestation (Schaufeli & Bakker, 2004). Vilka resurser som 
är viktigast beror dock på vilken sektor som undersöks och vad som är målet 
med verksamheten. Däremot saknas forskning som prövar nivåer av krav 
och resurser liksom betydelsen av dessa för personalens attityder och hälsa i 
en sjukvårdkontext med olika driftsformer. 

Med införandet av nya styrprinciper inom vården sker också en 
omvandling av kontrollsystemens uppbyggnad och funktion, vilket lett till en 
otydlighet kring hur de fungerar (Hasselbladh, 2008). De berörda systemen 
rör både förhållandet mellan horisontella processer av kontroll mellan 
anställda, liksom vertikala ledningssystem som inbegriper ledningen av 
verksamheten. För de anställda inom vården infinner sig därmed frågan om 
hur denna kontrollapparat ter sig och vilka möjligheter som ges till 
arbetsrelaterat inflytande. Det är sedan tidigare väl känt att både krav och 
kontroll är viktiga för individens hälsa och välbefinnande, där antagandet är 
att kombinationen är avgörande (Karasek & Theorell, 1990). Dock har en 
sammanställning av empiriska utfall avseende denna interaktion gett 
blandade resultat, vilket förklarats med den oenighet och oklarhet som finns 
kring hur kontroll egentligen ska förstås (van der Doef, & Maes 1999). En 
distinktion som föreslagits är om det är viktigare att uppleva kontroll över de 
regler och villkor som reglerar ens arbete – alltså en typ av vertikal kontroll 
– eller om det är viktigare med kontroll i det som rör ens egna praktiska 
arbetssituation – dvs. en typ av horisontell kontroll (Aronsson, 1990). Än 
färre studier har fokuserat på om olika aspekter av upplevd kontroll kan 
relateras till typ av driftsform som personalen verkar inom (Höckertin, 
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2008). Detsamma gäller om dessa olika kontrollaspekter fungerar olika i 
mekanismen att mildra effekterna av kraven i arbetet, liksom vad drifts-
formen betyder i detta sammanhang.  

I takt med samhällets och organisationers omställning p.g.a. ett allt större 
tryck på systemisk innovation, flexibilitet, och beslutsmyndighet (Rosa, 
2010), förändras också behovet av att ha en motiverad, kompetent och insatt 
personal. Detta gäller inte minst på sjukhus som genomgått en rad 
moderniseringsprogram i syfte att rationalisera och förbättra verksamheten. 
Bemyndigande1 är ett begrepp som inom arbets- och organisations-
psykologin fokuserar på individens motivationsrelaterade resurser (Spreitzer, 
1995). Begreppet har identifierats som själva infrastrukturen för mänsklig 
interaktion i en tid av allmän individualisering och decentraliserade 
organisationsstrukturer och utgår därmed från en förändrad uppdelning i 
ansvar och befogenheter (Almqvist, 2004; Evans & Loomis, 2009). 
Bemyndigande har i anslutning till dessa förskjutningar på makro- och 
mesoplan även setts som ett verktyg för personalen att bemästra organisa-
tionsförändringar, däribland privatisering, eftersom det gör det lättare för 
individen att klara av de nya krav som ställs på denne i samband med 
förändringen (Ehrnrooth, 2002; Evans & Loomis, 2009; Mishra, Spreitzer, & 
Mishra, 1998; Nelson, Cooper, & Jackson, 1995; Sparrowe, 1994; Spreitzer, 
2008). Trots att flera beskrivit bemyndigande som ett flerdimensionellt 
fenomen (t.ex. Spreitzer, 1995; Thomas & Velthouse, 1990) som fungerar 
som ett system där varje dimension är viktig för funktionen (Gagné, Senécal, 
& Koestner, 1997; Spreitzer, 2008), saknas forskning som undersöker hur ett 
sådant bemyndigande hos de anställda förändras vid privatisering. 

Då hälso- och sjukvården historiskt sett räknas som en av de mest 
statusojämlika sektorerna i samhället (mätt i utbildning och lön) med en 
vanligtvis tydlig hierarkisk struktur (Hedegaard & Ahl, 2013; Sahlin-
Andersson, 1994), är det också angeläget att undersöka om social position 
hänger samman med arbetsvillkor, hälsa och arbetsrelaterade attityder. I 
tidigare svensk sjukvårdsforskning har exempelvis skillnader mellan såväl 
                                                        
1 Förutom i arbetslivet och på arbetsplatser kan bemyndigande som begrepp även påträffas 
inom vitt skilda områden såsom politik, filosofi, pedagogik, och psykologi. I den politiska 
grenen handlar bemyndigande om att ge röst åt utsatta och marginaliserade grupper. I det 
följande avses enbart den inriktning som gäller bemyndigande på arbetsplatser. På engelska 
används ordet empowerment, vilket saknar en bra motsvarande svensk term. Empowerment 
översätts därför i den svenskspråkiga litteraturen omväxlande till egenmakt, medbestäm-
mande eller bemyndigande, och syftar i en organisationskontext på en makt- och 
ansvarsförskjutning nedåt i organisationen som en följd av decentralisering. Begreppet kan 
beskrivas både som en process och som ett mål, och innehåller centrala komponenter såsom 
makt, kontroll, kapacitet och självtillit. I det följande används ordet utifrån individens upp-
levelse av att vara bemyndigad, dvs. psykologiskt bemyndigande (eng: psychological 
empowerment). Då avhandlingen intar det pragmatiska synsättet att psykosociala arbetsvillkor 
med nödvändighet går genom individens upplevelser, ses prefixet ”psykologiskt” som 
överflödigt och utgår i det följande. 
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läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som mellan män och kvinnor 
identifierats (t.ex. Falkenberg, 2010; Kemmer & Silva, 2007), med läkare 
och män som gynnande i förhållande till övriga statuskategorier. Annan 
forskning har pekat ut sjuksköterskor som särskilt utsatta för utbrändhet 
(Bakker, Killmer, Siegrist, & Schaufeli, 2000) och för konsekvenser av 
privatisering (Falkenberg et al., 2009). Det finns också tecken på att 
införandet av NPM i svensk hälso- och sjukvård inneburit förskjutningar av 
makt och inflytande bort från vårdprofessionsyrkenas autonoma ställning till 
ledning och teknokrati (Hasselbladh & Bejerot, 2007; Hedegaard & Ahl, 
2013; Ruyter, 2007). Denna förskjutning skulle därmed kunna innebära 
ytterligare skärpta arbetsvillkor för vårdpersonal i relation till administrativ 
personal. I forskning om skillnader mellan olika driftsformer i hälso- och 
sjukvården är det därför angeläget att ta hänsyn till yrke och kön vid analyser 
av hur personalen mår och vilken inställning de har till sitt arbete. 

Avhandlingens övergripande syfte 
Mot bakgrund av välfärdssektorns omställning mot marknadslösningar av 
det offentliga, liksom införandet av nya driftsformer, är det övergripande 
syftet med föreliggande avhandling att bidra till den psykologiska förståelsen 
av vad omvandlingen inom hälso- och sjukvården betyder för personalen på 
sjukhus med olika driftsformer, något som undersöks i tre separata studier 
(se Figur 1). Undersökningen genomförs genom att tillfråga personal inom 
privat, bolagiserad och offentlig drift om deras arbetsvillkor, arbetsrelaterade 
attityder, beteenden och hälsa. I centrum för avhandlingen står jämförelser 
av personalens upplevelser i de olika driftsformerna med avseende på 
arbetsvillkor (såväl krav i arbetet som goda arbetsvillkor i termer av resurser 
i arbetet, arbetsrelaterad kontroll och bemyndigande), och hur arbets-
villkoren i sin tur är relaterade till arbetsattityder och hälsa. Det över-
gripande syftet kan delas upp i två mer specifika. 

Ett första syfte är att öka kunskapen om uppkomsten och utbredningen av 
utbrändhet och arbetstrivsel inom sjukvården genom att undersöka en bred 
repertoar av tänkbara förklaringsfaktorer i arbetsvillkor och jämföra sjukhus 
med olika driftsform. För att uppnå detta jämförs såväl nivåer av krav, 
resurser och utbrändhet som betydelsen av krav och resurser för utbrändhet 
mellan privatiserat, bolagiserat och förvaltningsdrivet sjukhus. Detta är 
fokus för Studie I. Vidare jämförs nivåer av krav, kontroll i respektive över 
arbetet och arbetstrivsel samt betydelsen av krav och kontroll för arbets-
trivsel. Dessutom undersöks huruvida kontroll förmår moderera arbetskrav 
på personalens arbetstrivsel mellan privatiserat, bolagiserat och förvaltnings-
drivet sjukhus. Detta är fokus för Studie II. 

Ett andra syfte är att fördjupa förståelsen av hur bemyndigande förändras 
när ett sjukhus går från att drivas som landstingsägt bolag till att bli privat. 
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Följaktligen undersöks typiska mönster och stabilitet i bemyndigande, hur 
personal med olika mönster skiljer sig åt med avseende på demografi och 
yrkestillhörighet samt hur dessa mönster i bemyndigande diskriminerar mot 
varandra när det gäller arbetsrelaterade attityder, beteendeintentioner och 
hälsa. Dessutom undersöks individuell förändring av bemyndigande från att 
sjukhuset drivs som landstingsägt bolag till att bli privatdrivet. Detta är 
fokus för Studie III. 

 
 

 
Figur 1. Delstudiernas undersökningsområden integrerade i avhandlingens 
övergripande konceptuella modell. Siffrorna indikerar aktuell delstudie. 
Streckade fält tjänar som bakgrund till avhandlingens empiriska del. Pilarnas 
riktning ska generellt ses konceptuellt. 
 
 
I Figur 1 framgår såväl avhandlingens som delstudiernas konceptuella delar, 
och hur delstudierna relaterar till varandra. Driftsform, dvs. förvaltningsstyrt, 
bolagiserat eller privat sjukhus, utgör basen för hela avhandlingen. Beroende 
på att de olika driftsformerna har olika mål, ledning och förutsättningar för 
sin verksamhet, antas detta generera variationer i arbetsvillkor mellan de 
olika sjukhusen i termer av arbetsrelaterade krav, resurser, kontroll och 
bemyndigande. Dessa villkor antas, i sin tur, ha implikationer för per-
sonalens arbetsrelaterade attityder och hälsa.  

Streckade rutor i figuren undersöks inte empiriskt. Inte desto mindre är 
det i sammanhanget viktigt att utveckla hur politiska och institutionella 
förutsättningar såväl påverkat reformeringen av den traditionella förvalt-
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ningsdrivna driftsformen mot mer marknadsorienterad styrning, som 
fungerat som diskursiv kraft i lanseringen av privat och bolagiserad 
driftsform. På motsvarande sätt antas att de förändrade institutionella 
förutsättningarna (uttryckt bl.a. genom NPM) har inneburit nya impulser och 
riktlinjer för organisering och ledning av personal, vilket i figuren antas ha 
en indirekt påverkan på personalens arbetsvillkor, arbetsrelaterade attityder 
och hälsa via den driftsform de arbetar inom. Därför inleds avhandlingens 
teoretiska del med en genomgång av politiskt-institutionella förändringar, 
som sätter agendan för en marknadisering inom det offentliga och banar väg 
för fortsatta bolagiseringar och privatiseringar av sjukvården.  
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Marknadisering och institutionella för-
ändringar av sjukvården 

Under de senaste tre decennierna har en liberaliserings- och 
privatiseringsvåg svept fram över hela västvärlden (Hall, 2012). En av 
anledningarna är att den offentliga sektorn i flera länder under en längre 
period hade vuxit, men när ekonomin under 1970-talet vände ned ansågs 
sektorn alltför kostsam och ineffektiv i förvaltandet av offentliga medel 
(Eriksson, Müllern, & Holgers, 2013; Hallin & Siverbo, 2003). Några texter 
av Friedman, Fukuyama och Reinfeldt kan tjäna som illustrativa exempel på 
vad som antogs vara grundreceptet för både en sund ekonomi generellt och 
dessutom som förslag på hur samhället och välfärden borde vara ordnade för 
att öka effektiviteten och minska kostnaderna. I den mer allmänt ideologiskt 
orienterade Friedmans Capitalism and Freedom (1962) skisseras en väg som 
kan klassas som marknadspolitik. Här anses ekonomisk frihet vara ett 
nödvändigt villkor för politisk frihet. Enligt Friedman ger marknader upphov 
till mångfald och blir därigenom en garant även för individens frihet. Staten, 
som Friedman förstår den, gör bäst i att dra sig tillbaka och huvudsakligen 
ägna sig åt att upprätthålla lag och ordning samt att övervaka egendoms-
rätten. I en konkluderande ton konstaterar Fukuyama (1992) med sitt episka 
verk The end of history and the last man att den västerländska liberala 
demokratin nu var så fulländad att den innebar slutpunkten i människans 
ideologiska utveckling. Samtidigt bidrog i den svenska välfärdsdebatten bl.a. 
Fredrik Reinfeldt (1993) med boken Det sovande folket där den traditionella 
offentliga välfärdsmodellen kritiserades för att vara en ineffektiv och osund 
aktör på den fria marknaden: ”Den offentliga sektorn är en omöjlig 
konstruktion om det reses krav på effektivitet. Antingen blir det dyra in-
effektiva monopol eller också blir den offentliga sektorn en aktör på 
fungerande marknader. Inget av detta är en utveckling som bör uppmuntras” 
(Reinfeldt, 1993, s. 113).  

Även delar av den svenska socialdemokratin ansåg under 1980- och 
1990-talet att den offentliga välfärdsapparaten behövde krympas med 
nedskärningar och privatiseringar som följd. Utan att göra anspråk på en 
totalundersökning, visar Lindboms (2013) komparativa studier mellan vissa 
partidistrikt i Sverige på en oenighet inom partiet. Medan den idémässiga 
falangen inom socialdemokraterna som tillhör den folkrörelsedemokratiska 
idéströmningen intagit en mer pragmatiskt positiv inställning till privati-
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seringar, då dessa tänks kunna bryta en passiviserande offentlig byråkrati, 
har de som förespråkar statssocialism varit emot privatiseringar som tänks 
leda till ökade maktskillnader mellan arbete och kapital. Gemensamt för de 
mer dominerande marknadsliberala argumenten är att de fungerat diskursivt 
förberedande i synen på behovet av att förändra driftsformerna i offentlig 
sektor och släppa in marknaden som aktör. 

Det som bl.a. kritiserades i den svenska diskussionen var den traditionella 
offentliga förvaltningsdrivna driftsformen. Det är en konstruktion där den 
utförande offentliga enheten av välfärd ifråga styrs av politiker och således 
har att verkställa politiska beslut om produktion och inriktning. Mot en 
sådan, av vissa karaktäriserad som passiv modell (Hall, 2012), står 
marknadsmodellen med antaganden om organisationer och deras med-
lemmar som rationella system. Enligt detta senare synsätt antas att 
människor drivs av ett intresse i enlighet med rational choice-teorier, som 
bygger på en syn på människor som egennyttigt-rationella och som förstår 
relationer och utbyten som ekonomiska transaktioner (för en kritisk 
diskussion, se Pfeffer, 1997; Sjöstrand, 1993). Utifrån sådana antaganden 
blir det rimligt att betrakta organisationer som ekonomiska system, vars 
medlemmar behöver en övergripande ledning mot ökad medvetenhet kring 
kostnader, konkurrens och kundnytta. Därför introducerades också nya 
styrprinciper inom den offentliga sektorn för att bättre ta fasta på arbets-
processer som bidrog till uppfyllande av en mer effektiv och målorienterad 
offentlig välfärdsapparat. 

Nya principer för offentlig styrning 
Ett första steg bort från den traditionellt styrda välfärdssektorn bestod i 
införandet av Total Quality Management (TQM) och senare New Public 
Management (NPM). Det medförde en radikal och genomgripande om-
strukturering med nya styrsystem, bl.a. med syftet att öka organisationernas 
effektivitet, förbättra kundnöjdheten och få bättre kostnadskontroll (Bejerot 
& Hasselbladh, 2013). Trots att NPM är ett mångtydigt paraplybegrepp kan 
dess huvudtanke ändå sägas bestå i att överföra styrverktyg och mål från det 
privata näringslivet och implementera dem i offentlig verksamhet. Däri-
genom förskjuts fokus till en marknadslogik i syfte att göra verksamheten 
mer effektiv och konkurrenskraftig (Almquist, 2006). Mer exakt syftar NPM 
till att förändra den offentliga styrningen, och Hood (1995) menar att detta 
sker med avseende på sju områden: (a) implementering av företagslika 
funktionsindelade och självstyrande enheter, (b) införandet av konkurrens-
utsättning för att stimulera verksamhetsutveckling och sänka kostnader, (c) 
större inriktning mot att anpassa och matcha resurserna efter behov, (d) 
tydligare redovisning och styrning, (e) starkare tonvikt på ledarskap (f) ökat 
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inslag av att göra resultat mätbara samt (g) ökat fokus på verksamhetens 
resultat och arbetsprestationer, huvudsakligen genom lön efter prestation.  

Vägen till ökad effektivitet och konkurrenskraft går dock, i motsats till 
mer stereotypa beskrivningar av NPM som renodlat marknadsdrivet och fri 
från politisk inblandning, inte genom mindre utan genom mer politisk 
styrning i form av såväl en kvantitativ som en kvalitativ ökning av krav på 
återrapportering av statistik och mått från de som arbetar inom professions-
yrken till ansvariga politiker. Det ökade informationsunderlaget antas på 
detta sätt resultera i att politiker får bättre underlag för fortsatt styrning 
(Pollitt & Bouckaert, 2011) och innebär således att organisationer som styrs 
genom marknadslogik (TQM, NPM, etc.) inte upphör att vara byråkratiska 
till formen, något som ofta framhålls i diskussioner om bristerna i de gamla 
styrsystemen. Tvärtom är organisationerna fortfarande hierarkiska och 
regelstyrda system som styrs genom auktoritativ legal makt, vilka är några 
av hörnstenarna i definitionen av en byråkrati (Weber, 1922/2002). En 
skillnad består dock i hur styrningen ska gå till, där exempelvis styrning 
genom kultur till viss del får ersätta det mer traditionella hierarkiska och 
strukturella sättet att styra (Kunda, 1992; Salama, 1995). Vidare de-
centraliseras beslutsfunktioner genom att ansvarsfrågor flyttas nedåt i 
hierarkin för att påskynda beslutsprocesser, vilket är tänkt att resultera i 
faktiskt bemyndigande genom att personalen därigenom får större besluts-
utrymme, egenmakt och kontroll över sin arbetssituation (Clegg, Cour-
passon, & Phillips, 2006).  

I en kunskapsöversikt som fokuserar på konsekvenser av NPM i den 
svenska offentliga sektorn lyfter Almquist (2004) fram en mångfacetterad 
bild. Medan införandet av NPM faktiskt lett till ökad kostnadseffektivitet i 
enlighet med intentionen i vissa verksamheter, menar han att det i andra haft 
negativa effekter eller inga effekter alls. Almquist drar därför slutsatsen att 
det är viktigt att klargöra vad som undersöks, vilken typ av verksamhet som 
avses och utifrån vems perspektiv. Dessutom präglas offentlig verksamhet 
ofta av starka professioner med en specifik identitet som manifesteras i en 
särskild arbetsetik och värdegrund, vilket kan försvåra genomförandet av 
nya styrsystem (Ruyter, 2007; Stockholms Stad, 2012). I exempelvis det så 
kallade ”Läkaruppropet”, som inleddes i juni 2013, som en reaktion på 
journalisten Maciej Zarembas granskning av sjukvården (Zaremba, 2013), 
framförs kritik mot den produktionsstyrda sjukvården som sätter yrkesetiken 
ur spel: ”För att redovisa vår produktivitet åläggs vi en enorm administrativ 
börda som tar tid från våra patienter” (hämtat från http://upprop.nu/vvgv, 29 
december, 2013). Uppropet kan ses som en följd av och fortsättning på 
Zarembas frontalangrepp mot NPM och det sätt som arbetet inom den 
svenska hälso- och sjukvården har organiserats på med effektivitet som ett 
överordnat värde. 
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Exemplet Stockholmsmodellen och dess konsekvenser för 
sjukvård  
Med införandet av den så kallade Stockholmsmodellen 1991/1992 i 
Stockholms läns landsting påbörjades ett utpräglat köp- och säljsystem 
baserat på prestationsersättning i syfte att göra hälso- och sjukvården mer 
marknadslik (Bäck & Gröjer, 1994; Öhrming & Sverke, 2001). Med dess 
marknadsekonomiska fundament kan Stockholmsmodellen också ses som en 
stark utmaning av den traditionella vårdetiken som historiskt sett präglats av 
icke-monetära värden som barmhärtighet, stöd och medkänsla (Sumskiene, 
2011). Reformen i Stockholms läns landsting innebar en ökad ekonomi-
styrning eftersom de operativa nivåerna blev självständiga resultatenheter 
som inte bara räknade kostnader utan även intäkter, genom att de i efterhand 
fick betalt för utförda prestationer. Den nya styrfilosofin innebar en strikt 
tillämpning av en beställar-/utförar-modell, som syftar till att hålla isär dessa 
roller. Medan sjukhusstyrelserna är beställare av vård, är det upp till 
akutsjukhus och andra sjukvårdsenheter att utföra den (Bäck & Gröjer, 
1994). 

Bland de reglerande direktiven för Stockholmsmodellen fanns också 
inslag som skulle bidra till att systemet kan konkurrensutsättas. När 
upphandling av en tjänst ska ske är ambitionen alltid att detta ska ske i 
konkurrens. Konkurrensen är i sin tur tänkt att dels minimera producentens 
(dvs. utförarens) produktionskostnader, dels bidra till förutsättningar för 
produktutveckling. Som en del av denna utveckling ökades kvalitetskraven 
på klinikerna i samband med behandling. Redan tidigt uppmärksammades 
dock svårigheterna med att styra och mäta hälso- och sjukvårdens 
produktion, exemplevis vårdkvalitet, som är relativt sett mer komplex i 
förhållande till andra verksamhetsområden (Saltman & von Otter, 1987). I 
en utvärdering av Stockholmsmodellens införande (Dahlström & Ramström, 
1995), gjord på uppdrag av Stockholms läns landsting, identifierades vikten 
av bestående lär- och förändringsprocesser för de olika aktörerna i en 
vårdorganisation. Ambitionen att förändra värderingar, attityder och beteen-
den hos berörda politiker, verksamhetsledningar och vårdpersonal ansågs i 
utvärderingen vara en särskilt avgörande förutsättning för att en så komplex 
styrform som Stockholmsmodellen skulle kunna implementeras. Exempelvis 
fanns en förhoppning hos de styrande att det ökade ansvaret hos resultat-
enheterna skulle kunna bidra till ökad motivation bland personalstyrkan 
(Bäck & Gröjer, 1994). Utvärderingen fastslog vidare behovet av att 
undersöka de mekanismer och processer som kan bidra till skapandet av 
målet, nämligen en effektivt fungerande organisation (Dahlström & Ram-
ström, 1995). I forskning om styrsystemen inom svensk sjukvård finns också 
tecken på att lednings- och HR-funktioner lägger ett särskilt fokus på att 
styra ”individens inre, personliga drivkrafter och värderingar” (Hasselbladh, 
2008, s. 198).  
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I Stockholmsmodellen fanns dock tidigt inbyggda paradoxer som 
exempelvis att patienter ska ha rätt till frihet i valet av vårdgivare, samtidigt 
som ingen verksamhet kunde läggas ner som ett resultat av denna valfrihet. 
Vidare fanns en konflikt mellan ersättning efter prestation, dvs. antal utförda 
operationer och liknade ”pinnar”, då hälso- och sjukvårdens totala utgiftsram 
inte kunde ändras. Ytterligare en risk ansågs ligga i att den nya styrfilosofin 
kunde resultera i lägre vårdkvalitet på grund av att ersättningssystemet gav 
fasta ersättningar per diagnosgrupp utan att ta hänsyn till kvaliteten i dessa 
prestationer (Bäck & Gröjer, 1994; Dahlström & Ramström, 1995). I en 
senare utvärdering för landstingets räkning, utförd av Ernst & Young, kon-
staterades brister i form av ett ensidigt fokus på köp- och säljtransaktioner av 
enkla tjänster, vilket i utvärderingen ansågs bero på en övertro på 
marknadsmekanismerna och en motsvarande kraftig underskattning av kom-
plexiteten i hälso- och sjukvården (Olson, 2005).  

I och med de systemförändringar som följde i kölvattnet av 
Stockholmsmodellen lades också grunden för kommande organisations-
förändringar. Detta gällde exempelvis bolagiseringen av S:t Görans sjukhus 
(Öhrming & Sverke, 2001), liksom senare privatiseringar inom hälso- och 
sjukvården (Öhrming, 2008).  

Organisations- och driftsformsförändring 
Organisationsförändring är något som kan innebära både negativa och 
positiva konsekvenser för de anställda. I de fall som en förändring får 
negativa konsekvenser kopplas detta vanligen samman med olika typer av 
försämrade arbetsvillkor, exempelvis ökad anställningsotrygghet, försämrade 
utvecklingsmöjligheter och högre arbetsbelastning, som sammantaget bidrar 
till ökad stress (Nelson et al., 1995; Olson & Tetrick, 1988; Yu, 2009). I de 
fall då en organisationsförändring kopplas samman med positiva 
konsekvenser har detta identifierats hänga samman med organisations-
utveckling och förbättrade arbetsvillkor som bidrar till mer positiva attityder 
till arbetet (Hackman & Oldham, 1976; Neumann, Edwards, & Raju, 1989). 
Ytterligare en dimension av organisationsförändring rör hastigheten och 
radikaliteten i själva förändringen (Weick & Quinn, 1999). I så kallade 
episodiska förändringar sker förändringen i sekventiella faser, där Kurt 
Lewins modell från 1947 med upptining-förändring-återfrysning fortfarande 
utgör stommen, även om modernare teorier identifierar fler steg i denna 
sekvens (Bullock & Batten, 1985). I likhet med Newtons fysik antas en 
rörelse komma till stånd på grund av att krafter riktas mot det som ska 
förändras (Marshak, 1993). I kontinuerliga förändringar, däremot, sker dessa 
genom sekvenser av nedfrysning-återbalans-upptining, där utmaningen 
ligger i att stanna upp det ständiga flödet av förändringar med nya tanke-
kartor som omtolkar hur saker ska förstås, för att därefter få dessa nya 
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implementeringar att fungera friktionsfritt i det dagliga arbetet (Weick & 
Quinn, 1999). Medan det ligger nära till hands att se bolagisering och 
privatisering som en form av episodisk förändring med en mer radikal 
omställning i form av en annan verksamhetsidé och en ny ledning som har 
andra befogenheter och incitament, skulle förändringar inom en förvaltnings-
driven organisation kunna förstås i linje med det kontinuerliga paradigmet 
för förändring med införlivande av nya styrideal som en succesiv omställ-
ningsprocess. 

Utifrån hur förändringar av organisationer och driftsformer upplevs av 
personalen kan begreppsparet distala och proximala omgivningsfaktorer 
fungera som en användbar brygga i förståelsen av hur organisatoriska 
förändringar skalas ner till personalnivå (jfr James & Sells, 1981). Med 
distala förändringar avses sådana som är mer avlägsna i förhållande till 
anställdas upplevelsesfär. En förändring av driftsform kan i detta perspektiv 
ses som ett exempel på en distal förändring i termer av i vilken utsträckning 
det dagliga arbetsutförandet påverkas eller ej. Proximala förändringar kan å 
sin sida ses som förändringar som befinner sig nära personalens vardagliga 
arbetsrelaterade upplevelser. För att återknyta till samma driftsformsför-
ändring skulle sådant som en ny HR- och personalpraktik i form av bl.a. 
ledarskap, förändrade belöningssystem och nya arbetsrutiner kunna tänkas 
vara exempel på proximala faktorer med en direkt koppling till anställdas 
vardagspraktik och deras upplevelser av densamma. I studier av manage-
ment har just ledningens makt över att övertyga de anställda och att skapa 
intryck uppmärksammats (Hood, 2005), vilket visar på HR:s roll som 
gränssnitt mellan organisatoriska mål och styrideal å ena sidan, och perso-
nalens upplevelser av sin arbetssituation å den andra. 

Bolagisering och privatisering är två typer av organisationsförändringar 
som innebär att villkoren för personalen i organisationerna kan komma att 
påverkas på olika sätt (Öhrming & Sverke, 2001; Öhrming, 2008). På kort 
sikt kan dessa typer av driftsformsbyten, i likhet med andra typer av 
organisationsförändringar, medföra påfrestningar på grund av anspänning i 
samband med nya rutiner, ledarskap och verksamhetsmål. Personalens 
reaktioner beror dock på i vilken mån organisationsförändringen är planerad 
och förberedd, samt vad den betyder i form av faktiska förändringar av 
förutsättningar för att utföra arbetet, karriärmöjligheter och upplevelser av 
anställningstrygghet (Sverke, Hellgren, Näswall, Göransson, & Öhrming, 
2008). Att det främst är negativa konsekvenser av privatisering som upp-
märksammats i forskningen kan bero på flera faktorer. För det första har 
privatisering ofta kopplats samman med nedskärningar av personalstyrkan. 
D’Souza och Megginson (1999) påtalar att detta samband är starkare i 
industrialiserade länder än i utvecklingsländer, och därför hänger samman 
med sämre arbetsrelaterade attityder, hälsa och välbefinnande hos kvar-
varande personal (Burke & Cooper, 2000). Privatisering innebär även van-
ligtvis större krav på effektivitet och avkastning (D’Souza & Megginson, 
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1999), vilket kan innebära en högre arbetsbelastning för personalen (Burke 
& Greenglass, 2001; Greenglass & Burke, 2000; Greenglass, Burke, & 
Moore 2003; Tetrick & LaRocco, 1987). Privatisering kan emellertid också 
innebära en starkare kulturell gemenskap och en tydligare personalpolitik 
samt vara associerat med att anställda får en mer positiv inställning till ar-
betet (Cunha & Cooper, 2002; Zabalza & Matey, 2011). Dessa olika 
observationer antyder skillnader i personalens arbetsvillkor mellan privat 
och offentlig drift. 

Bolagisering som blandform av offentligt och privat 
I likhet med privata företag lyder offentligägda bolag under aktiebolagslagen 
(SFS, 2005), som föreskriver att syftet med aktiebolag är att maximera 
avkastningen för aktieägarna i bolaget. Emellertid regleras offentligt ägda 
aktiebolag, i motsats till privata företag, av kommunallagen (SFS, 1991), 
som säger att kommunala och landstingsägda bolag får bedriva närings-
verksamhet om denna drivs utan huvudsakligt syfte att gå med vinst 
(Thomasson, 2013), dvs. att vinstuttaget är begränsat (och återinvesteras i 
verksamheten).  

Det första sjukhuset att bolagiseras i Sverige var S:t Görans sjukhus, som 
den 1 januari 1994 övergick från att vara förvaltningsdrivet till att bli ett 
landstingsägt bolag. I och med driftsformsförändringen bytte sjukhuset även 
namn till S:t Görans Sjukhus AB. År 2000 gick även Danderyds sjukhus 
över till bolagsformen, och bytte därmed namn till Danderyds Sjukhus AB. I 
denna företagskonstruktion står landstinget som ägare, vilket innebär att 
landstinget äger samtliga aktier i bolaget. Sedan dess har flera andra sjukhus 
bolagiserats, såsom S:t Eriks Ögonsjukhus AB (år 2000), Helsingborgs 
Lasarett AB (år 2000) och Ängelholms Sjukhus AB (år 2000) (såväl 
Helsingborgs lasarett som Ängelholms sjukhus återfördes emellertid till 
förvaltningsdrift år 2003), Norrtälje sjukhus TioHundra (år 2002), Södertälje 
Sjukhus AB (år 2008) och Södersjukhuset AB (år 2012). 

Till skillnad från den förvaltningsdrivna driftsformen, innebar bolagi-
seringen av S:t Görans sjukhus ökat inflytande för den administrativa 
ledningen på bekostnad av vårdprofessionsyrkena inom sjukhuset (Öhrming 
& Sverke, 2001). I samband med bolagiseringen kom sjukhuset att ledas av 
en vd och en styrelse på samma sätt som inom det privata, vilket medgav en 
hög grad av självständighet i förhållande till den politiskt styrda förvalt-
ningsformen (Brunsson & Sahlin-Andersson, 1998), som bl.a. syftade till att 
stärka styrningen mot mål som ledningen själv beslutar om (Öhrming & 
Sverke, 2001).  

När bolag ägs offentligt kan dock förväntningarna från såväl brukare som 
ägare på bolaget bli motstridiga. Det kan hänga samman med att vissa 
intressenter betraktar det som ett privat företag med tillhörande krav på 
vinst, medan andra betraktar det som en fortsatt offentlig verksamhet med 
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alla de förväntningar på hur en sådan kan och bör agera (Thomasson, 2013). 
En lösning på sådana motstridiga förväntningar kan ske genom privatisering. 

Privat med rätt till vinstuttag 
Det finns flera olika typer av privatiseringar. I Sverige omfattar privatisering 
inom sjukvården enbart produktionen medan finansieringen sköts genom 
offentliga medel från landstinget (Hall, 2012; Øvretveit, 2003). Detta 
innebär att landstinget betalar för de tjänster som utförs medan sjukvården 
har att producera det som beslutas och beställs. Konstruktionen med olika 
ansvar för finansiering och produktion gör privatiseringen och konkurrens-
tillståndet i Sverige till en kvasimarknad (Hall, 2012). Systemet ska 
efterlikna det renodlade privata konkurrenstillståndet men är i själva verket 
en politiskt konstruerad marknad. Därmed kan skillnaderna och det 
kvalitativa språnget mellan driftsformerna förväntas bli mindre än om 
sjukhusen själva fick bestämma utbud och priser. I motsats till förvalt-
ningsdrivna organisationer och landstingsägda bolag gäller i det privata dock 
varken offentlighetsprincipen eller källskyddet, vilket gör att yttrande-
friheten, insynen och därmed transparensen blir mindre i privat regi 
(Thomasson, 2013). 

När det gäller privatisering av svenska sjukhus, såldes i december 1999 
S:t Görans sjukhus AB till den privata vårdkoncernen Capio AB. Det var det 
första akutsjukhuset i Sverige som blev privat. Det finns fler sjukhus som 
antingen varit privat från start eller senare övergått i privat drift 
(Carlanderska Sjukhuset, Capio Lundby Sjukhus, Movement Medical AB, 
Ersta Sjukhus, Aleris Specialistvård Järva, Aleris Diagnostik Löwen-
strömska Sjukhuset, Proxima Nacka Närsjukhus, Capio Ortopediska Huset 
AB, Aleris Specialistvård Sabbatsberg, Sophiahemmet AB, Aleris 
Specialistvård Täby Närsjukhus, Elisabethsjukhuset Aleris och Capio Läkar-
gruppen i Örebro AB), medan andra vårdverksamheter, som exempelvis 
vårdcentraler och laboratorier, har blivit föremål för mer omfattande privati-
sering. 

I den privata driftsformen ägs företaget av en privat aktör som har rätt att 
ta ut vinst. Sedan Capios grundande har målsättningen varit att årligen 
generera en tillväxt på omkring tio procent (Öhrming, 2008). Redan från 
början har Capiokoncernens struktur och uppbyggnad liknats vid tradi-
tionella svenska industrigruppers, med samordnade upphandlingar mot 
underleverantörer för maximal prispress och med standardiserade och 
centralstyrda flöden (Öhrming, 2008). Till skillnad från landsting har företag 
också fördelen att de varken är juridiskt bundna till geografisk placering eller 
kompetensområde utan kan utnyttja såväl komplementära tjänster som 
stordrifts- som samproduktionsfördelar, vilket kan slå ut de fasta kost-
naderna på en större volym (Elinder & Jordahl, 2013). I ett statligt be-
tänkande tydliggörs att vinst i vård kan ha både positiva och negativa 
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effekter (SOU 2002). På den positiva sidan anges för organisationen sådant 
som incitament för utveckling av effektivare resursutnyttjande, processer och 
behandlingsmetoder, medan det för personalens del kan gälla ökad 
motivation och större delaktighet. På den negativa sidan anges risk för 
alternativa prioriteringar till förmån för behandlingar som är mer lönsamma 
än strikt medicinskt behovsstyrda.   

I en kvalitativ analys grundad på dokument och intervjuer framhåller 
Öhrming (2008) att de principiella skillnaderna mellan Capio och 
Stockholms läns landsting som ägare till hälso- och sjukvård står att finna i 
institutionella kontexter, verksamhetsidéer och sätt att organisera verk-
samheten, liksom i omgivningens värdering av verksamheten. Exempelvis 
har privat och offentligt olika målsättningar med verksamheten (Jordahl, 
2009). Detta gäller för såväl ekonomiska avkastningskrav, där privata 
företag till skillnad från offentliga organisationer drivs av vinstmaximering, 
som för olikheter i samhällsekonomiska mål, med utökade samhälls-
åtaganden för offentliga organisationer i jämförelse med privata. 

Parallellt med marknadiseringen av vårdorganisationerna har också bl.a. 
ökade krav rapporterats (Målqvist et al., 2011), vårdprofessionsyrkenas 
autonomi försämrats (Bejerot & Hasselbladh, 2003) och vårdpersonalens 
känsla av att vara otillräcklig ökat (Arbetarskyddsstyrelsen, 2000). Det råder 
i litteraturen dock oklarhet över vilken roll nya styrsystem som NPM och 
privatisering har i denna utveckling (Glasberg, 2007; Parmsund, Alderling, 
Målqvist, & Åborg, 2009; Pollitt & Bouckaert, 2011). 

Produktivitet, effektivitet och vårdkvalitet 
Införandet av bolagiserade och privatdrivna sjukhus kan ses som ett led i 
utvecklingen mot en mer effektivitetssträvande offentlig sektor. I Sverige har 
antalet offentligt och privat ägda vård- och omsorgsföretag ökat kraftigt från 
1990-talet och framåt. På 12 år (mellan 1993 och 2005) ökade exempelvis 
antalet registrerade företag i Sverige från 6 400 till 23 400, vilket motsvarar 
en ökning på över 360 procent (Öhrming, 2008). Med introducerandet av de 
nya driftsformerna ändrades inte bara inriktningen i befintliga styrprinciper, 
som införandet av NPM i den förvaltningsdrivna driftsformen, utan de 
innebar på sätt och vis ett kvalitativt språng i synen på verksamheten och 
ledningens förväntningar på de anställda. Till skillnad från den förvaltnings-
drivna driftsformen arbetar den privata utifrån en annan institutionell agenda 
(Nyhlén, 2011). Med dessa ”nya” bolagsformer är tänkandet kring 
verksamhetens mål och inriktning redan från början inriktad på en 
marknadslogik, vars konkretiserade handlingspraktiker har ett delvis annat 
fokus jämfört med politikerstyrda verksamheter i själva vårdandet och 
utförandet av dagliga rutiner. Detta resonemang stärks av det faktum att 
själva grundtanken bakom de konkurrerande driftsformerna just är att skapa 



 
17 

en högre effektivitet och produktivitet i systemet. Det finns olika teorier 
bakom varför dessa skillnader ska förväntas och berör på olika sätt 
driftsformernas fundamentala olikheter avseende mål, incitament och 
kontrollmekanismer (Tiemann & Schreyögg, 2009), med andra ord organ-
isationernas grundläggande uppbyggnad och förutsättningar för genererandet 
av arbetsvillkor. Fyra sådana teorier är principal agency, property rights, 
public choice och organisationsteori. 

Inom teorin om Principal agency problematiseras förhållandet mellan 
ägare och anställda. Enligt teorin försöker anställda maximera sin egen nytta 
snarare än organisationens eller ägarnas, vilket antas leda till en 
styrningsproblematik. Genom att införa incitamentsstrukturer som förmår 
koppla individens, dvs. den anställdes, inkomst till organisationens presta-
tion, kan problemet mellan de olika aktörernas intressen överbryggas. 
Eftersom privata organisationer i högre utsträckning än offentliga har 
möjlighet till och använder sig av denna typ av incitamentsstruktur, antas 
privata organisationer vara överlägsa (Eisenhardt, 1989). 

En annan teori är Property rights, som utgår från att huvudmannaskap 
innebär två rättigheter; rätten att styra företaget och rätten till företagets 
vinst. Genom att ägaren överlåter en del av vinsten till chefer antas cheferna 
lättare kunna styras i riktning mot verksamhetens uppsatta mål. Dessutom 
antas det ske en synkronisering av ägares och chefers intressen genom 
diverse externa hot såsom möjligheten för ägare att sälja verksamheten, samt 
risken för uppköp, konkurs och den lättillgängliga arbetsmarknaden för 
chefer (Villalonga, 2000). Förutom att offentliga verksamheter saknar ovan-
stående mekanismer, kan relationen mellan ägare och ledningen av verk-
samheten delas upp i ytterligare styrningsproblematik mellan ägare (dvs. 
folket) och politiker, samt mellan politiker och verksamhetsledning (Villa-
longa, 2000). 

Ytterligare en teori är Public choice, som är en offentlig motsvarighet till 
ekonomiska teorier om egennyttigt rationella varelser. Här antas politiska 
aktörer drivas av ett egenintresse med en agenda om att vinna röster. Dessa 
intressen går emot organisatoriska produktivitets- och effektivitetssträvanden 
som att maximera vinst och avkastning för ägarna eller minimera kostnader 
och ineffektivitet, vilket gör offentliga verksamheter till sämre organisa-
tioner jämfört med privat vinstdriven verksamhet i dessa avseenden 
(Villalonga, 2000). Även det faktum att förvaltningsdrivna och bolagiserade 
verksamheter har flera och mer vaga mål jämfört med privata organisationer 
bidrar, enligt detta synsätt, till en lägre förväntad produktivitet och effek-
tivitet (Megginson & Netter, 2001). 

Organisationsteori, slutligen, anammar mycket från de ovanstående 
teorierna men fokuserar på de specifika organisationsattribut som känne-
teckar privat respektive offentlig verksamhet. Det handlar vanligtvis om 
sådana egenskaper som skillnader i incitamentssystem, kontrollmekanismer 
och kulturstyrning samt de olika verksamheternas mål (Villalonga, 2000). 
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Frågan är dock vad produktivitet och effektivitet egentligen är och hur de 
kan mätas. Produktivitet är en sammanfattande term som kan delas in i 
termer av yttre och inre effektivitet (Molyneux & Thompson, 1987; Olve, 
Lindvall, & Nilsson, 2013). Med yttre effektivitet (eng: effectiveness) avses 
anställdas vilja att göra rätt uppgifter i arbetet, fullfölja aktiviteter och uppnå 
mål som är användbara och efterfrågas av marknaden och kunderna. Det 
handlar således om att det som utförs ska göras på en hög nivå. Inre 
effektivitet (eng: efficiency) handlar istället om att det som ska utföras görs 
på ett optimalt sätt, dvs. på snabbast eller billigast möjliga sätt. Det gäller 
alltså att personalen utför de efterfrågade tjänsterna så resursmässigt lönsamt 
som möjligt (Olve et al., 2013). För att organisationen ska vara produktiv 
räcker det därmed inte att enbart arbeta så snabbt och kostnadseffektivt som 
möjligt, utan arbetet måste också vara relevant i förhållande till målen. 
Produktivitet är således kvoten mellan de resurser som krävs för att 
framställa en produkt, dvs. vård, och resultatet av densamma, alltså vårdens 
kvalitet. Under förutsättning att verksamheten har ett utpräglat fokus på 
(inre) effektivitet, kan vårdkvaliteten bli eftersatt (Målqvist, 2010; Tiemann 
& Schreyögg, 2009).  

Utifrån ett lednings- och fördelningsperspektiv handlar effektivitet 
således om rätt resursfördelning för att uppnå målen. Detta framgår i 
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skrift om Produktivitet och 
effektivitet i hälso- och sjukvård (2011): ”Styrning handlar om att fördela 
resurser på ett sätt som ger största möjliga bidrag till att goda resultat 
uppnås. Inom varje verksamhet utförs prestationer som kan betraktas som 
aktiviteter som syftar till att nå detta” (s. 13). Samtidigt framkommer att 
sammanfattande mått på resultat mellan landsting i Sverige överlag saknas. 
Detta beror på att uppgifterna från landstingens produktivitet och effektivitet 
är knapphändiga, vilket medför att beräkningarna bygger på förenklingar och 
antaganden. För området patientsäkerhet finns exempelvis enbart ett 
begränsat antal vedertagna mått (vårdrelaterade infektioner, riskfyllda läke-
medelskombinationer och antal anmälningar), som inte räcker till för att ge 
en helhetsbild. Samma sak gäller en beskrivning av effektiviteten, där SKL 
konstaterar att ”något sammanfattande mått på effektivitet har vi inte sett 
några möjligheter att ta fram” (SKL, 2011, s. 14). Även i Riksrevisionens 
granskning av hur staten2 genom nationella riktlinjer förmår främja ett 
patientperspektiv i vården är slutsatsen dyster. Av statens 2 700 nationella 
riktlinjer för att påverka vården (och som är formulerade som rekommenda-
tioner), ska dessa följas upp genom drygt 300 indikatorer, ”varav endast 20 

                                                        
2Ansvarsfördelningen för hälso- och sjukvården i Sverige regleras genom hälso- och 
sjukvårdslagen. Medan landstingen och kommunerna har planeringsansvar och ska erbjuda 
vård (för landstingen bl.a. i form av sjukhus, för kommuner bl.a. i form av vårdcentraler) har 
staten det övergripande planeringsansvaret och ska stå för samordning av hälso- och 
sjukvården (RiR, 2013). 
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stycken är fungerande indikatorer baserade på patienters och brukares 
erfarenheter” (RiR, 2013, s. 75). Enligt Riksrevisionen får statens bristande 
förmåga till operationalisering av vårdkvalitet utifrån patientens perspektiv 
till följd att det blir svårt med en effektiv uppföljning av vårdkvalitet. 

I det komplexa förhållandet mellan kostnaden för produktion, vårdens 
effektivitet och kvalitet samt övervakningen av produktionen finns såväl 
empiriska som teoretiska belägg för att produktionskostnaderna tenderar att 
bli lägre i privat verksamhet jämfört med offentlig, då incitamenten för 
effektiv styrning och ledning, bl.a. i form av tydligare ansvarsfördelning och 
resultatinriktning, är starkare i privat regi jämfört med offentlig (Andersson, 
2009; Glaeser & Shleifer, 2001; Roomkin & Weisbrod, 1999). Däremot kan 
transaktionskostnaderna (kostnaderna för ekonomiska byten, t.ex. vid 
outsourcing och privatisering av vårdproduktion), på samma grund antas bli 
högre när de blir externa, eftersom det privata vårdbolaget behöver 
övervakas och kontrolleras i högre utsträckning jämfört med om det drivs 
offentligt (Elinder & Jordahl, 2013). Att lägga ut vård på privata aktörer blir 
därför ekonomiskt rationellt först då transaktionskostnaderna kompenseras 
av lägre produktionskostnader, alternativt av högre kvalitet.  

Tvärtemot de teoretiska antagandena om högre effektivitet för privata 
organisationer i allmänhet, talar empiriska studier på effektivitetsjämförelser 
mellan driftsformer inom sjukvården snarare för motsatsen (Tiemann & 
Schreyögg, 2009).  I en översiktsstudie på sjukhus i Europa och USA 
framkom att förvaltningsdrivna sjukhus var mer effektiva jämfört med 
bolagiserade och privata sjukhus (Hollingsworth, 2008). Vidare fann Shen, 
Eggleston, Lau och Schmid (2007) i en kvantitativ översikt med meta-
analytisk metod heller inget stöd för den vedertagna synen om högre 
effektivitet för privat vinstdrivna sjukhus, och efterlyser mer djupgående 
organisatoriska och personalinkluderande analyser som förklarar prestations-
skillnaderna. I en studie på över ettusen tyska slumpvis valda akutsjukhus 
med liknande sjukvårdsinriktning undersöktes effekten av driftsform på 
sjukhusens inre effektivitet och vårdkvalitet (Tiemann & Schreyögg, 2009). 
Resultatet visade högre effektivitet för förvaltningsdrivna sjukhus jämfört 
med bolagiserade och privata sjukhus. Lägst effektivitet uppvisades på de 
privata sjukhusen. Dessa fynd kvarstod även efter en serie känslighetstest. I 
samma studie framkom även att vårdkvaliteten, tvärtemot gjorda an-
taganden, var högre på privata akutsjukhus jämfört med de andra 
driftsformerna. Resultatet förklarades med nationellt implementerat regel-
verk om krav på standardiserad kvalitetsrapportering samt att privata sjukhus 
i konkurrensutsatta regioner i högre utsträckning förbättrat styrningen kring 
kvalitetsfrågor i syfte att öka attraktionskraften (Busse, Nimptsch, & 
Mansky, 2009; Tiemann & Schreyögg, 2009). 
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Lika men ändå olika driftsformer  
Själva utgångspunkten för införandet av marknad i välfärdsstatens offentliga 
verksamheter är just att det offentliga ska efterlikna det privata huvud-
mannaskapet i organisationslösningar, styrprinciper och arbetsvillkor. Av 
denna anledning är det berättigat att ställa frågan hur stora skillnaderna 
mellan offentligt drivna institutioner som genomgått NPM och ”äkta” privata 
vinstdrivna motsvarigheter egentligen är. Att olika organisationstyper inom 
samma område har en tendens att efterlikna varandra, s.k. isomorfism, är 
välkänt och utgör en av huvudprinciperna inom (ny)institutionalism som 
studerar hur institutioner interagerar (DiMaggio & Powell, 1983). Det finns 
flera parallella och förstärkande tendenser till denna strukturlikhet. För det 
första har vårdorganisationerna genomgått ett succesivt anammande av NPM 
(Clegg et al., 2006; Hood, 1995). För det andra har Stockholmsmodellen 
med sina marknadsinslag förberett vårdorganisationerna för en tydligare 
marknadsstyrning (Bäck & Gröjer, 1994). För det tredje har svenska privati-
seringar av sjukhus genomförts på så sätt att finansieringen fortfarande sker 
från landstinget och inte av de privata bolagen själva, vilket gjort att mark-
nadskrafterna i prissättning och inriktning har hejdats till förmån för en mer 
reglerad och politiskt styrd marknad (Hall, 2012; Øvretveit, 2003). Till-
sammans talar dessa punkter för en tvingande isomorfism med avseende på 
driftsformernas relativa likhet.   

Det finns även de som framhåller att distinktionen mellan privat och 
offentligt snarare är analytisk än en empiriskt rättvisande beskrivning (t.ex. 
Donahue, 1989; Letza, Smallman & Sun, 2004), där ord som ”marknad” 
delvis får sin betydelse genom kontrastverkan mot andra ord som ”offentlig” 
eller ”byråkrati” (Herzog, 2013). Överlag finns en stark tendens till att 
betrakta såväl marknadsbegreppet som de teorier som förklarar och beskriver 
den som något lagbundet och utanför sitt historiska sammanhang, istället för 
att betrakta den som framväxt i ett politiskt, kulturellt och socialt samspel 
(Herzog, 2013). I anslutning till sociokulturella aspekter på marknads-
anpassning har svårigheter observerats när det gäller implementering av 
marknadsprinciper inom hälso- och sjukvården, som trots förändrade struk-
turer likväl uppvisar en betydande stabilitet i arbetsdelning och i det var-
dagliga sjukvårdsarbetet (Öhrming, 2008). 

Sammantaget efterfrågas mer forskning på effekter av privatisering och 
marknadisering som empiriskt belyser faktiska konsekvenser av de olika 
driftsformerna och förmår fånga eventuella skillnader mellan dessa olika 
styrsystem och därigenom utsätta de ideologiskt styrda idéerna för empirisk 
prövning (Almqvist, 2006; Burke & Nelson, 1998; Falkenberg et al., 2009; 
Hartman, 2011). 
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Personalens attityder och hälsa  

Frågan om vilken betydelse driftsformen i en verksamhet har för personalens 
arbetsrelaterade attityder och hälsa är avgörande för en förändring mot 
marknadisering. Flera studier tyder på att kvalitet i en verksamhet, däribland 
vårdkvalitet, förbättras om personalen känner arbetsglädje, identifierar sig 
med den organisation där de är anställda och mår bra (t.ex. Eatough, Chang, 
Miloslavic, & Johnson, 2011). Det finns flera olika begrepp som anknyter 
till dessa arbetspsykologiska värden. Gemensamt för positiva arbets-
relaterade attityder och en god hälsa är att de är kopplade till bättre presta-
tioner, högre kvalitet samt lägre sjukfrånvaro, dvs. utfall som i sin tur är 
direkt kopplade till en mer effektiv verksamhet för en lägre kostnad. 
Samtidigt finns tecken på att organisatoriska rationaliseringsprogram ofta 
syftar till att få ut mer av personalens subjektiva potential i form av 
engagemang och självreglering (Alvesson & Willmott, 2002; Moldaschl, 
2002), vilket ibland går under beteckningen arbetets subjektifiering (Böhle, 
2002). Om denna emellertid drivs för långt, kan det istället verka menligt för 
individens hälsa och inställning till sitt arbete (Thunman, 2013).  

Arbetsrelaterade attityder och beteenden 
Arbetsrelaterade attityder och beteenden relaterar till olika aspekter av 
individers inställning till sitt arbete och den organisation de verkar inom. 
Själva begreppet attityd har definierats som ett bestående system av kog-
nitioner, känslor och beteenden som riktas mot ett specifikt objekt (Krech, 
Crutchfield, & Ballachey, 1962). Kännedom om personalens attityder blir 
allt viktigare även som styrmedel, när organisationsstrukturen luckras upp 
till förmån för styrning via organisationskultur och HR, som förutsätter ett 
högt engagemang för arbetet och den organisation som en anställd är 
verksam inom (Kunda, 1992). Dock verkar det som om kopplingen mellan 
HR och personalens attityder inte alltid fungerar linjärt, utan får effekt på 
arbetsrelaterade attityder först när systemet upplevs vara starkt och synligt 
(White & Bryson, 2013).  
 En central attityd som representerar individens inställning till sitt arbete är 
arbetstrivsel (eng: job satisfaction), något som ibland även kallas 
arbetstillfredsställelse. Begreppet handlar om en övergripande positiv emo-
tionell reaktion och inställning som den anställde har till sitt arbete 
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(Oshagbemi, 1999). I meta-analyser framkommer att hög arbetstrivsel har 
koppling till individuella effekter som högre prestation (Petty, McGee, & 
Cavender, 1984), lägre utbrändhet (Faragher, Cass, & Cooper, 2003), lägre 
intention till uppsägning och färre olyckor (Harter, Schmidt, & Hayes, 2002) 
som till organisatoriska utfall i form av ökad produktivitet, kundnöjdhet och 
företagsvinst (Harter et al., 2002). När det gäller frågan om orsaksriktning 
mellan arbetsrelaterade attityder och organisatoriska prestationer gav en 
studie med individer från 35 olika företag och en design för omvänd 
kausalitetsprövning stöd för att attityder föregår prestation (Schneider, 
Hanges, Smith, & Salvaggio, 2003). Kritiker av arbetstrivsel som mått har 
hävdat att det främst går arbetsgivarnas ärenden i det att begreppet inte avser 
arbetets objektiva innehåll, utan snarare upplevelsen av detsamma (Björk-
man & Lundqvist, 1981). Därmed, hävdar Björkman och Lundqvist (1981), 
behöver arbetsgivarna inte ändra på arbetets innehåll vid påtalade brister, 
utan kan nöja sig med en påverkan av de anställdas attityder och inställning 
till arbetet.  

I takt med att alltmer ansvar läggs över på de anställda att själva definiera 
och ansvara för sina arbetsprestationer ökar även betydelsen av arbets-
utförandet och den anställdes vilja att bidra till organisationen (Katz & 
Kahn, 1978; Mowday, Porter, & Steers, 1982; Podsakoff, MacKenzie, Paine, 
& Bachrach, 2000; West, Guthrie, Dawson, Borrill, & Carter, 2006). I en 
sjukvårdskontext kan frågor kring själva arbetsutförandet och personalens 
inställning till arbetet vara avgörande för hur kvaliteten i vårdandet blir, 
liksom risken för felbehandlingar (Rhenman, Svalander, Stenberg, & 
Wiederman, 1990). Exempelvis har viljan att bidra till organisationen (eng: 
organizational citizenship behavior, OCB) visat sig hänga samman med 
högre organisatorisk effektivitet, operationaliserat genom ett samman-
fattande mått för kvaliteten i arbetsutförandet, finansiella effektivitets-
indikatorer och kundserviceindikatorer i form av kundnöjdhet och antal 
klagomål (Podsakoff, MacKenzie, Paine, & Bachrach., 2000).  

Hög personalomsättning har identifierats som ett stort internationellt 
problem inom vården (Fransson Sellgren, 2007). En hög personalomsättning 
är relaterad till sämre vårdkvalitet, mer stress för den kvarvarande 
personalen och höga kostnader för sjukhus och andra organisationer i form 
av kostsamma och utdragna rekryteringsprocesser och lång upplärningstid 
(Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski, Busse, & Clarke, 2001; Cavanagh & 
Coffin, 1992, Kramer & Schmalenberg, 2004; Newman, Maylor, & Chan-
sarkar, 2002). Huruvida personal vill stanna kvar eller lämna organisationen 
blir därmed en viktig fråga på organisatorisk nivå, då denna typ av fenomen 
har en direkt koppling till faktiska uppsägningar (Sjöberg & Sverke, 2000). 
Sammantaget tyder tidigare forskning på att attityder som trivsel, vilja att 
stanna i organisationen och beteendet att ta ett ansvar för den vård som 
levereras är viktiga faktorer för framgångsrika organisationer. 
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De få studier som gjorts på attitydförändringar i samband med privati-
sering visar inte samstämmiga resultat. Det har visat sig att arbets-
tillfredsställelsen kan bli såväl högre (Asiedu & Folmer, 2007) som lägre 
(Cunha & Cooper, 2002; Wang & Hwang, 2012; Nelson, 1995) efter 
privatisering. Skillnaderna kan exempelvis variera beroende på vilken yrkes-
grupp som undersöks (Falkenberg et al., 2009) men också beroende på hur 
de fenomen som står i fokus mäts rent empiriskt (van der Doef & Maes, 
1999). Det tycks därför vara svårt att säga att privatisering i sig leder till 
förändrade attityder. En faktor som verkar spela in är de anställdas 
upplevelse av HR i organisationen (Wang & Hwang, 2012), vilket kan ses 
som relationen mellan hur organisationens värderingar förmedlas och hur 
personalen uppfattar dessa. Till skillnad från attityder tycks organisations-
kulturen mer entydigt förändras vid privatisering, detta oavsett land (Salama, 
1995). Kopplingen mellan personalens upplevelser av organisationsledning 
och HR och arbetsrelaterade attityder är intressant eftersom bolagisering och 
privatisering tycks vara förenade med en stor omställning av villkoren för 
ledarskap och självständig styrning i förhållande till om organisationen styrs 
av politiker (Hellgren et al., 2005; Åhgren & Romberg, 2003). Därmed 
förefaller det inte vara privatisering eller bolagisering i sig som genererar 
olika attityder, utan det tycks snarare handla om hur arbetet leds och 
organiseras, själva arbetsutformningen och tillhörande arbetsuppgifter. 

Arbetsrelaterad hälsa 
Utöver attityder är anställdas hälsa en viktig faktor i ett arbetssammanhang. 
Enligt offentlig statistik över längre tidsperioder framgår att den psykiska 
ohälsan varit hög under senare decennier, medan nivåerna i kroppsliga 
besvär under samma period också varit höga men med en fallande trend 
(SCB, 2012). På senare år har fysiska och psykiska besvär kommit att bli 
ungefär lika vanliga diagnoser och sjukskrivningsorsaker (Försäkrings-
kassan, 2013). Inom vårdverksamheter är psykisk ohälsa med höga 
ohälsotal, långtidssjukskrivningar och till och med förhöjda självmords-
frekvenser allt vanligare inslag, vilket antyder krävande arbetsförhållanden 
(Fridner et al., 2009, 2011; Grassi & Magnani, 2000). Det finns därmed skäl 
till att rikta uppmärksamhet mot vårdpersonalens psykiska hälsostatus. Två 
vanliga sätt att mäta psykisk ohälsa är General Health Questionnaire (GHQ) 
och utbrändhet.  

När det gäller GHQ finns det olika sätt att poängsätta testet på, beroende 
på om det ska användas kliniskt för screening av psykiska besvär eller i 
tillämpad forskning, och formuläret finns även i olika längder (Goldberg et 
al., 1997). Medan det kliniska dikotomiserar svarsalternativen till 
”problem”- eller ”normal”-poäng använder det tillämpade perspektivet en 
flergradig skala. De olika summeringarna av testpoängen har visat sig 
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korrelera högt med varandra (Banks, Clegg, Jackson, Kemp, Stafford, & 
Wall, 1980). I kortversionen GHQ-12 finns en version av det tillämpade 
testet som ofta används i en arbetslivskontext (Banks et al., 1980). Testet 
mäter psykisk ohälsa i form av oro och ängslan som testpersonen känt under 
en tidsperiod på ca en månad (McDowell & Newell, 1996). I en nyligen 
publicerad studie framkommer att riskerna för depressiva besvär hos 
sjuksköterskor är ännu större för anställda inom akutsjukvård jämfört med 
arbete på allmänna sjukhus (Adriaenssens et al., 2011). 

Begreppet utbrändhet, å sin sida, är enligt en vanlig definition ett tillstånd 
av fysisk, emotionell och mental utmattning som en reaktion på emotionellt 
krävande arbetssituationer under lång tid (Schaufeli & Greenglass, 2001). 
Inom arbetslivsforskningen är utbrändhet ett subkliniskt utbrändhetsmått 
som mer ser detta fenomen som en process av utbränning och som därmed 
skiljer sig från Socialstyrelsens (2003) kliniska diagnos. Dock konstateras i 
en svensk studie på vårdanställda att utbrändhet kan fungera som ett 
mellanled mellan en ogynnsam psykosocial arbetsmiljö och en (senare) 
klinisk utbrändhetsdiagnosticering (Peterson, Demerouti, Bergström, 
Samuelsson, Åsberg, & Nygren, 2008). Medan det kanske mest vanligt 
förekommande instrumentet för att mäta utbrändhet (Maslach & Jackson, 
1981) ursprungligen avsåg de tre komponenterna emotionell utmattning, 
cynism och (bristande) professionell effektivitet (Maslach & Jackson, 1981), 
har på senare tid alltfler kommit att betrakta utbrändhet i form av de två 
huvuddimensionerna emotionell utmattning och cynism (Bakker, Demerouti, 
& Verbeke, 2004; Maslach et al., 2001). Till skillnad från exempelvis de-
pression har utbrändhet visats ha en nära koppling till villkor på 
arbetsplatsen (Bakker et al., 2000; Maslach, Jackson, & Leiter, 1996).  

Utbrändhet är vidare relaterat till andra typer av ohälsa. Exempelvis 
visade en studie på vårdanställda att självrapporterad utbrändhet var pre-
diktiv för långtidssjukskrivning, dvs. sjukskrivning längre än 90 dagar 
(Peterson, Bergström, Demerouti, Gustavsson, Åsberg, & Nygren, 2011). 
Inom vårdforskning är dessutom utbrändhet hos personalen förenat med fler 
medicinska felbehandlingar (t.ex. West et al., 2006). 

Det finns ytterst få studier gjorda på hur anställdas psykiska hälsa 
förändras vid privatisering. Befintliga studier pekar dock på en ökad psykisk 
ohälsa hos anställda i organisationer som privatiserats och i förekommande 
fall genomgått personalneddragningar (Cunha & Cooper, 2002; Ferrie, 
Martikainen, Shipley, Marmot, Stansfeld, & Smith, 2001). I Ferrie et al. 
(2001) kunde det dock inte uteslutas att försämringen i psykisk ohälsa hos de 
kvarvarande anställda hängde samman med de personalneddragningar som 
medföljde privatiseringen, vilket gör det svårare att dra slutsatser om effek-
ten av just privatiseringen. I en jämförelse av vårdanställda i olika verk-
samheter inom Stockholms läns landsting framkom lägre psykiskt väl-
befinnande i privat vård jämfört med förvaltningsdriven (Parmsund et al., 
2009). Då vården identifierats som en sektor präglad av mycket stress med 
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begränsat inflytande (Höckertin & Härenstam, 2006) efter de senaste 
decenniernas förändringar mot mer slimmade och marknadsorienterade orga-
nisationer, är det relevant att undersöka uppkomsten och utbredningen av 
utbrändhet inom denna sektor i relation till driftsform. Detta gäller inte minst 
sjuksköterskor, som länge har ansetts vara en grupp särskilt utsatt för 
utbrändhet, eftersom det är ett så kallat kontaktyrke med hård arbets-
belastning i form av stressande och emotionellt krävande möten med andra 
människor (Bakker et al., 2000; Riksförsäkringsverket, 2004) och med be-
gränsat inflytande i förhållande till andra yrkesgrupper inom organisationen 
(Arbetsmiljöverket, 2010). 
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Arbetsvillkor i sjukvården 

Personalens upplevelser av sina arbetsvillkor kan ses som själva länken 
mellan å ena sidan distala, organisatoriska företeelser såsom typ av 
driftsform och, å den andra, individfaktorer som arbetsrelaterade attityder 
och hälsa (Noblet et al., 2006). Dessa individfaktorer är i sin tur kopplade till 
organisationens möjligheter att uppfylla målen i verksamheten, i termer av 
produktivitet, effektivitet och kvalitet (Petterson & Arnetz, 1998). Den 
avgörande faktorn för direkta attityd- och hälsoeffekter, och därmed i 
förlängningen även för verksamhetens resultat, handlar således om 
personalens upplevelser av arbetsvillkoren, vilka i sin tur hänger samman 
med specifika och mer proximala organisationsbetingelser såsom ledning, 
arbetsutformnning och vilka HR-system som tillämpas (Bowen & Ostroff; 
2004; James & Sells, 1981; Kozlowski & Klein, 2000). Mot bakgrund av 
den förändrade styrningen inom vården mot marknadisering och nya 
driftsformer, är det relevant att fokusera på olika typer av arbetsvillkor som 
är kopplade till personalens förutsättningar att utföra sitt arbete väl och ha 
möjlighet att ge en god vård.   

Det finns olika modeller för att beskriva anställdas (upplevda) arbets-
villkor. En del tar fasta enbart på motivations- och hälsofrämjande frisk-
faktorer (Hackman & Oldham, 1976), som exempelvis bemyndigande 
(Spreitzer, 1995). Andra identifierar kraven i arbetet som mest centrala och 
fokuserar således på riskfaktorer, men inbegriper även faktorer som antas 
kunna väga upp dessa krav. Här ingår exempelvis krav-kontrollmodellen 
(Karasek & Theorell, 1990) och arbetskrav-resursmodellen (Demerouti et 
al., 2001). Modellerna har även använts för att beskriva arbetsförhållanden 
inom vården. Var och en av dessa begreppsapparater sätter olika arbets-
villkor i fokus och kan, för att fungera som ett integrerat teoretiskt ramverk, 
klassificeras i termer av risk- respektive friskfaktorer (James & James, 
1989). Några exempel på arbetsvillkor som kan sägas utgöra friskfaktorer är 
inflytande, återkoppling och utvecklingsmöjligheter (Hackman & Oldham, 
1976), liksom graden av samarbete i arbetsgruppen och betydelsen av ett bra 
ledarskap (James & Sells, 1981). Förutom att bidra till att utföra arbetet väl, 
vara motiverande och hälsofrämjande, bidrar friskfaktorer även till en bättre 
motståndskraft mot höga krav i arbetet under förutsättning att de av indi-
viden uppfattas som uppfyllda, närvarande eller existerande.  

Den samlade beteckningen för de faktorer och förhållanden som påverkar 
människor på arbetet är arbetsmiljö, något som enligt arbetsmiljölagen 
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omfattar tekniska, fysiska, arbetsorganisatoriska och sociala aspekter av 
arbetet liksom frågor om arbetets innehåll (SFS, 1977). I lagen framhålls 
även arbetstagarnas psykiska välbefinnande och hälsa som viktiga aspekter 
av arbetet. Ett senare tillägg pekar mot en preventiv företagshälsovård som 
utöver att undanröja hälsorisker på arbetsplatsen ska kunna ”identifiera och 
beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och 
hälsa” (SFS, 2010). Formuleringen tydliggör den samhällsekonomiska vikt 
som läggs på arbetsmiljön i bred mening för såväl individens hälsa som 
organisationens effektivitet. När det handlar om psykologiska och sociala 
aspekter av arbetsmiljö används ofta termer som psykosocial arbetsmiljö 
(Karasek & Theorell, 1990), arbetsklimat (Bakker & Demerouti, 2007) eller 
psykologiskt klimat (James & Sells, 1981). Dessa benämningar tydliggör 
även att det är upplevelsen av arbetsmiljön/arbetsvillkoren som är det 
centrala eftersom alla som arbetar under samma faktiska förhållanden inte 
nödvändigtvis upplever situationen likadant (James & Sells, 1981). I 
föreliggande avhandling avses med arbetsvillkor och arbetsmiljö enbart de 
psykosociala aspekterna av arbetsvillkoren och inte fysiska eller ergo-
nomiska, vilka också kan räknas till arbetsmiljö.  

Arbetsrelaterade krav 
Stress i arbetslivet kan förstås som de potentiellt skadliga fysiska och 
emotionella responser som inträffar när kraven från arbetet inte motsvaras av 
individens förmågor, resurser eller behov (Lazarus & Folkman, 1984; Sauter 
et al., 2009). Eftersom händelser på arbetsplatsen som upplevs som stressiga 
kan framkalla stressreaktioner, ses stress som resultatet av en interaktion 
mellan individuella egenskaper och erfarenheter och den faktiska arbets-
miljön (Hart & Cooper, 2001). Detta innebär att det är individens upplevelse, 
eller tolkning, av arbetsvillkoren som är det centrala (James & Sells, 1981; 
Katz & Kahn, 1978; Lazarus & Folkman, 1984).  

Arbetsrelaterade krav har definierats som fysiska, psykologiska, sociala 
eller organisatoriska aspekter av det arbete som ska utföras och som kräver 
en fysisk eller mental ansträngning över tid (Demerouti et al., 2001). Om 
kraven i arbetet är höga under en längre tid antas detta leda till en 
energiuttömmande process hos den anställde (Bakker & Demerouti, 2007; 
Karasek & Theorell, 1990). Jämfört med andra sektorer i samhället är hälso- 
och sjukvården, paradoxalt nog mot bakgrund av verksamhetsinriktningen, 
en av de mest stressiga både nationellt och internationellt, och utmärks av 
hög arbetsbelastning, rollkonflikt och ohälsa (t.ex. Arbetsmiljöverket, 2010; 
Bakker et al., 2000; Riksförsäkringsverket, 2004). På Arbetsmiljöverkets 
hemsida beskrivs arbetet inom vårdsektorn som kunskapsintensivt med 
ständiga krav på utveckling och anpassning till de senaste rönen och till den 
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aktuella politiska inriktningen, vilket gör att de som arbetar där har att 
förhålla sig till en rad olika typer av arbetsrelaterade krav: 

Arbetet präglas av högt tempo, stor arbetsmängd och splittrade arbetsuppgifter 
under tidspress. Omvärldens krav på ökad kvalitet och minskning av vårdköer 
har ökat arbetsbelastningen. Det är svårt att få tid till återhämtning och 
reflektion. Du ska göra mer och bättre. Fysisk överbelastning orsakar hälften 
av arbetssjukdomarna. Bland undersköterskor är belastningsskador särskilt 
vanliga. Risken för att drabbas av fysiska- eller psykiska besvär är hög 
(Arbetsmiljöverket, 2014). 

 
För vårdpersonal, som hör till så kallade kontaktyrken, är rollkonflikter i 

arbetet en del av vardagen (Piko, 2006). Konflikterna kan handla om 
oförenliga krav som kommer från patienter, ledning, sin egen grundsyn eller 
vårdetik och som kräver ett val av den anställde som kan hamna i konflikt 
mellan någon av de nämda aktörerna eller principerna.  

En annan typ av krav är kvantitativa arbetskrav, som har visat sig vara 
centrala för arbetslivet generellt (Karasek & Theorell, 1990). Denna typ av 
krav har definierats som psykologiska stressorer och stressfaktorer i 
arbetssituationen, som exempelvis att arbeta under tidspress och stor 
arbetsmängd. Inom vården kan detta yttra sig i ett stort antal patienter per 
vårdanställd, vilket gör att tiden blir knapp för varje enskild patient. Det kan 
också handla om att pressen på att hålla sig uppdaterad om kunskaps-
utvecklingen inom området, som är känntecknande för exempelvis läkare, 
har ökat samtidigt som det finns mindre tid för just detta (Bejerot, 
Hasselbladh, Aronsson, & Bejerot, 2011). I en longitudinell studie över den 
psykosociala arbetsmiljöutvecklingen för sjukvårdspersonal i Sverige mellan 
1994 och 2001 konstaterades en gradvis ökad arbetsbelastning och en 
motsvarande försämring av den psykiska hälsan (Petterson, Hertting, Hag-
berg, & Theorell, 2005). 

Emotionella krav hör också till vårdyrkets arbetsvillkor. Att utföra sitt 
arbete inom vården innebär ofta ett möte med patienter och hjälpsökande 
som befinner sig i en utsatt situation, ibland med så svåra sjukdomar att 
döden är nära förestående. Denna typ av möten kan kosta på för såväl den 
professionella yrkesrollen som för personen bakom denna roll (Zapf, 2002). 

Höga krav i arbetet generellt – och inte minst i så kallade kontaktyrken 
som vårdpersonal omfattar – kan, om de fortgår en längre tid, leda till nega-
tiva reaktioner såsom minskad stresstålighet, mindre ork, sämre prestation, 
utbrändhet och en svagare vilja till att arbeta kvar i verksamheten (James & 
Sells, 1981; Karasek, 1979; Schaufeli & Bakker, 2004). Exempelvis har 
arbetsmiljön för yrkesverksamma läkare i Sverige mellan åren 1992 och 
2010 försämrats dramatiskt när det gäller stöd från chefer och graden av 
återkoppling på utfört arbete (Bejerot et al., 2011). I en meta-analys på 
longitudienella studier framkommer vidare att höga krav i arbetet hänger 
samman med sämre mental hälsa (Stansfeld & Candy, 2006). 
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När det gäller skillnader i krav mellan driftsformer i vården är bristen på 
studier stor. I en svensk studie av läkare inom privat, bolagiserad och 
förvaltningsstyrd driftsform framkom inga skillnader i arbetsrelaterade krav 
(Hellgren et al., 2005). I en annan studie på kanadensiska undersköterskor 
framkom högre arbetsbelastning och stress inom privat vård jämfört med 
icke-privat (Miles-Tapping, 1992). Givet sjukvårdens stratifiering i yrkes-
mässig status (Falkenberg, 2010; Hedegaard & Ahl, 2013) finns dock skäl att 
undersöka hur kraven i arbetet varierar mellan yrkesgrupper, då nivåer av 
arbetsrelaterade krav i förhållande till driftsform tycks variera med vald 
yrkesgrupp.  

En annan infallsvinkel på skillnader i krav mellan driftsformer rör frågan 
om upplevda krav har samma betydelse för attityder och hälsa i 
verksamheter med olika driftsform. Även om det knappt finns några studier 
gjorda inom detta område (jfr Eatough et al., 2011), är detta likväl en både 
möjlig och viktig forskningsfråga. För eventuella skillnader i kravens 
betydelse i olika driftsformer kan, med tanke på det bristfälliga kunskaps-
läget, dock inga antaganden ställas. Istället återstår det att i ett initialt skede 
enbart pröva om det finns skillnader mellan privat, bolagiserad och 
förvaltningsdriven driftsform.  

Friskfaktorer 
I teorier om arbetsvillkor har olika faktorer identifierats som underlättar 
arbetet, är motiverande och bidrar till en bättre hälsa. Med ett gemensamt 
namn skulle därför sådana kunna kallas friskfaktorer. Det finns flera sätt att 
konceptualisera dessa på, och som fokuserar på olika aspekter av 
arbetsvillkoren. Tre vanligt förekommande sätt att benämna och klassificera 
friskfaktorer är resurser i arbetet (Bakker & Demerouti, 2007), arbets-
relaterad kontroll (Karasek, 1979) och bemyndigande (Spreitzer, 1995).  

Arbetsrelaterade resurser 
Klassificeringen av positiva arbetsvillkor i termer av arbetsrelaterade 
resurser kommer från arbetskrav-resursmodellen som skiljer mellan krav och 
resurser i arbetet (Bakker & Demerouti, 2007). Denna modell definierar 
arbetsrelaterade resurser som fysiska, psykologiska, sociala eller organisa-
toriska aspekter av arbetet som (a) underlättar utförandet av arbetet och 
därmed uppnåendet av verksamhetens mål, (b) reducerar effekten av arbets-
krav och den därtill hörande fysiska eller psykologiska ansträngningen, samt 
(c) stimulerar till personlig utveckling (Demerouti, Bakker, Nachreiner, & 
Schaufeli, 2001). 

 När det gäller hur resurser i arbetet förhåller sig till sjukvårdens drifts-
former finns det få empiriska studier att falla tillbaka på. I en studie av 
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läkares arbetsvillkor på privat, bolagiserat och förvaltningsdrivet sjukhus 
framkom dock bättre lärande och utvecklingsmöjligheter, stödjande och 
förändringsdrivet ledarskap, rättvisa och tillit för läkarna på det bolagiserade 
och privata sjukhuset jämfört med det förvaltningsdrivna (Hellgren et al., 
2005). I samma analyser framgick även att läkarna på det privata sjukhuset 
rapporterade högre uppgiftsorienterat ledarskap jämfört med läkarna på det 
förvaltningsdrivna. Dessutom var de privatanställda läkarna mer nöjda med 
det relations- och förändringsorienterade ledarskapet jämfört med svaren 
från läkarna på det bolagiserade sjukhuset. Som en förklaring till denna typ 
av skillnader har privata organisationer ansetts bättre på att tillvarata 
personalens interna resurser jämfört med icke-vinstdrivna och offentliga 
organisationer (Jurik, 2004). Vidare kan andra typer av studier vara 
vägledande för en uppfattning om tänkbara skillnader mellan driftsformerna. 
Det faktum att tidigare studier antyder att privat driftsform kan innebära en 
tydligare kulturstyrning och personalinriktad politik (Cunha & Cooper, 
2002; Zabalza & Matey, 2011) talar för att personal i privata verksamheter 
kan uppleva bättre tillgång till resurser i arbetet jämfört med sina kollegor i 
offentligt drivna verksamheter.  

Enligt arbetskrav-resursmodellen leder tillräckliga resurser i arbetet 
huvudsakligen till en motivationshöjande process (Bakker & Demerouti, 
2007). Denna förhållandevis deskriptiva modell anknyter till en teori om 
bevarandet av resurser (eng: conservation of resources) som förklarar hur 
människor strävar efter att bibehålla och ackumulera olika former av 
(arbetsrelaterade) resurser (Hobfoll, 2002). Antagandet att resurser i arbetet 
predicerar såväl arbetsrelaterade attityder som hälsa har fått omfattande 
empiriskt stöd (Bakker & Demerouti, 2007).  Mer specifikt har resurser 
såsom autonomi, lärande och kompetensutveckling (James & Sells, 1981), 
återkoppling på arbetet (Hackman & Oldham, 1976) samt socialt stöd 
(Karasek & Theorell, 1990) visats hänga samman med mer positiva 
arbetsattityder och en bättre hälsa. På samma sätt visar forskning att från-
varon av resurser relaterar till lägre trivsel, engagemang och hälsa (Maslach 
& Leiter, 2008; Schaufeli & Bakker, 2004). För utvecklandet av utbrändhet 
har såväl krav i arbetet som bristande resurser visat sig spela roll, varav 
några viktiga resurser är socialt stöd från såväl kollegor som från chef, 
återkoppling på arbetet, delaktighet, uppgiftsvariation och sammanhållning i 
arbetsgruppen (Lee & Ashforth, 1996; Maslach & Leiter, 2008; Schaufeli & 
Bakker, 2004). I en svensk studie av sjuksköterskor visade sig även 
upplevelsen av bristande stöd från arbetsgruppen vara associerad med högre 
cynism (Sundin, Hochwälder, & Lisspers, 2011). I arbetskrav-resurs-
modellen antas även att resurser fungerar som en buffert mot höga krav i 
arbetet. Dessa antaganden om interaktionseffekter mellan resurser och krav 
har även fått visst empiriskt stöd, men beror bl.a. på att graden av specificitet 
i krav och resurser ska vara någorlunda lika, och kan variera i typer av krav 
och resurser beroende på kontext (Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2003; 
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Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti & Bakker, 2011; Schaufeli & 
Bakker, 2004).  

När det gäller frågan om huruvida betydelsen av arbetsrelaterade resurser 
för attityder och hälsa skiljer sig mellan driftsformer, saknas för närvarande 
forskning som undersöker detta. Inte desto mindre är det av stort intresse för 
såväl modellernas användbarhet som för praktiskt arbetsmiljöarbete att veta 
mer om (samma) arbetsvillkors eventuella koppling till organisationstyp vid 
prediktion av arbetsrelaterade utfall. Givet det nuvarande kunskapsläget är 
detta dock en fråga som behöver undersökas empiriskt genom explorativa 
ansatser. 

Arbetsrelaterad kontroll 
En annan aspekt av friskfaktorer utgörs av möjligheterna till kontroll eller 
inflytande i arbetet. Som begrepp hör kontroll till de nyss redogjorda 
resurserna. Däremot har kontroll ansetts vara ett så viktigt fenomen att det 
har en egen forskningstradition (Clegg, 1981; Gardell, 1971; Heller, Pusić, 
Strauss, & Wilpert, 1998). Enligt Pfeffer (1997) handlar kontroll om det 
mest grundläggande problemet för styrning och organisering och är ett 
implicit fokus för en stor del av organisationsforskningen. Allmänt uttryckt 
handlar kontroll om den subjektiva, upplevda känslan av att kunna hantera 
en situation (Hackman & Oldham, 1975; Skinner, 1996). När det handlar om 
frågor om stress och ohälsa på arbetsplatser är kontroll viktigt för att 
individen ska kunna hantera belastningar, vilket gör kontrollen till en form 
av strategi för att bemästra stress (eng: coping). Då upplevelsen av kontroll 
är hög tycks individens nivå av aktivering (eng: arousal) minska, vilket 
innebär mindre (upplevd) stress (Karasek, 1979; Ursin & Eriksen, 2004). På 
detta sätt kan kontroll sägas vara själva grunden för att en individ ska kunna 
vara i balans med sin omgivning, och är också nära relaterad till teorin om 
homeostas som innebär att ett biologiskt system intar ett stabilt och 
förutsägbart tillstånd gentemot sin omgivning (Björkman & Lundqvist, 
1981; Ursin & Eriksen, 2004).  

I krav-kontrollmodellen, som mest explicit av modellerna behandlar 
förhållandet mellan arbetsrelaterade krav och inflytande och delaktighet, står 
just kontrollen i arbetet i fokus för individens möjligheter till hälsa och 
välmående (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990). Med kontroll avses 
individens möjligheter att fatta beslut som rör det egna arbetet, något som 
visat sig vara avgörande för en individs möjlighet till aktivitet, lärande och 
engagemang (Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990). Kontroll har 
tillsammans med krav uppmärksammats i flera modeller för stress och 
välbefinnande (Bakker & Demerouti, 2007; Karasek, 1979; Karasek & 
Theorell, 1990; Siegrist, 1996; Warr, 1987). I en teorigenomgång av olika 
konceptualiseringar av kontroll, identifierar Skinner (1996) inte mindre än 
112 olika definitioner från sinsemellan olika teorier där begreppet ingår.  
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Begreppsligt är kontroll, enligt konceptualiseringen i krav-
kontrollmodellen, en friare term för beslutsutrymme (eng: decision latitude) 
(Karasek, 1979; Karasek & Theorell, 1990). Beslutsutrymmet, i sin tur, antas 
vara summan av det utrymme som ges för skicklighet, alltså en typ av 
ianspråktagen intellektuell aktivitet och uppgiftsvariation (eng: skill 
discretion) och beslutsauktoritet (eng: decision authority). På grund av 
uppgiftsvariationens och beslutsauktoritetens nära empiriska koppling kom-
bineras de vanligen för analytiska syften i forskning om arbetsvillkor 
(Karasek & Theorell, 1990). Lämpligheten i denna teoretiska samman-
blandning av möjligheter till beslutsfattande och färdighetsnivå har av vissa 
ifrågasatts som liggande alltför långt ifrån den ursprungliga teorin (Adman, 
2003; de Jonge & Compier, 1997) och vara för brett konceptualiserad 
(Schreurs & Taris, 1998).  

Andra har fortsatt problematiseringen av kontrollbegreppets diffusa och 
komplexa natur. Enligt en konceptualisering (Aronsson, 1989a) kan kontroll 
delas upp i två dimensioner. Den första aspekten avser kontroll i en arbets-
situation, vilket är en form av horisontell kontroll (även kallad aktivitets-
spelrummet), som rör individens frihet att själv få bestämma i det dagliga 
arbetets utförande (Aronsson, 1987, 1991). Denna aspekt tangerar tidigare 
operationaliseringar av kontrollbegreppet, som beslutsauktoritet (Karasek & 
Theorell, 1990) och autonomi (Oldham & Hackman, 2010). Den andra 
kontrollaspekten rör kontroll över en arbetssituation och handlar snarare om 
en vertikal dimension (som också kallas kontrollspelrummet) och inbegriper 
även en form av kollektiv kontroll som rör organisatoriska spelregler 
(Aronsson, 1989b). Denna form av kontroll behandlar sålunda övergripande 
frågor om makt och inflytande som ger individen förutsägbarhet, eller 
speglar möjligheterna till delaktighet i beslutsfattande i organisationen 
(Heller et al., 1998). Kontroll över respektive i en arbetssituation svarar 
därmed mot två separata inflytandelogiker och organisationsteorier, 
horisontellt respektive vertikalt inflytande, vilket kan förenkla handlings-
planer för förbättringsarbeten, eftersom de svarar mot olika organisatoriska 
nivåer. Därigenom kan de också bli mer användbara som ett verktyg för 
stressprevention, ohälsa och omorganisering på arbetsplatser (Aronsson, 
1989b). Samtidigt efterlyses mer empirisk forskning på distinktionen mellan 
dessa två kontrollkoncept, då skillnader och betydelser mellan dessa 
beslutsutrymmen är dåligt utforskade (Aronsson, 1989b; Clegg et al., 2006).  

När det gäller kontroll och driftsform är kunskapen ytterst begränsad. I en 
jämförelse mellan offentliga och privata organisationer i Sverige från 72 
arbetsplatser framkom att kontrollen var lägre i de offentliga organisa-
tionerna (Härenstam, Bejerot, Schéele, Waldentröm, Leijon, & The MOA 
Research Group, 2004). I en annan studie av 1 384 anställda från 60 
arbetsplatser fördelade på privata, bolagiserade, förvaltningsdrivna och 
kooperativa organisationer framkom att kontroll i en situation var lägre i 
bolag jämfört med förvaltningsdrivna organisationer (Höckertin & 
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Härenstam, 2006). De anställda i de olika driftsformerna arbetade dock inom 
olika sektorer, vilket minskar möjligheterna att dra slutsatser om kontroll och 
driftsform. Vidare framkom att anställda inom service och vård upplevde 
lägre kontroll jämfört med anställda inom kunskapsintensiv verksamhet. I en 
uppföljande studie på vårdanställda inom slutenvård (geriatrik) i kooperativ, 
privat och förvaltningsstyrd driftsform testades för skillnaden mellan 
kontroll i respektive över en situation (Höckertin, 2008). Resultatet visade 
att kontroll över en situation var högst inom den kooperativa driftsformen, 
vilket kan tas till intäkt för att den kooperativa idén med gemensamt 
styrande och ägande tycks göra en faktisk skillnad. I en studie som jämförde 
vårdpersonals möjligheter till kontroll och inflytande mellan Stockholms 
läns landsting och traditionellt styrda landsting i landet (som till skillnad från 
Stockholm inte infört ett utpräglat beställar-utförarsystem) framkom en 
sämre utveckling för läkare och sjuksköterskor som arbetade inom 
Stockholms län landsting (Petterson, 2000a). Skillnaden förklarades med att 
de mer marknadsanpassade modellerna som införts i Stockholm kan ha 
medfört negativa konsekvenser för personalen i termer av möjligheter till 
inflytande. Vid tidpunkten för mätningarna var dock inget av Stockholms-
sjukhusen privata och inga jämförelser mellan driftsformer gjordes.  

Kontrollen kan med marknadiseringen av sjukvården också komma att 
förskjutas, i takt med att nya värdesystem implementeras som förändrar 
relationen mellan professionsyrkena och teknisk-administrativ personal som 
är satta att utföra de nya styrsystemen (Bejerot & Erlingsdóttir, 2002). I 
närliggande forskning av organisationer som genomgår rationaliserings-
program i syfte att öka effektiviteten i systemet, framkom att personalens 
kontroll blev högre samtidigt som motivationen paradoxalt nog blev lägre 
(Härenstam et al., 2004). Resultatet förklarades med att förändringen innebar 
en ökad styrning och ledning av personalen med såväl mjuka (dialog och 
kommunikation) som hårda tekniker (strategisk planering och styrning av 
resultat, kostnader och produktivitet). Då svensk privatisering av sjukvården 
inte avser finansieringen, utan enbart produktionen, finns inte samma 
incitament till stora personalneddragningar som ofta åtföljer privatisering i 
andra länder (D’Souza & Megginson, 1999; Megginson & Netter, 2001), 
vilket hänger samman med upplevelser av bristande kontroll (Ferrie et al., 
2001). Dock har det föreslagits att införande av krav på vinst i verksamheten 
skulle kunna innebära en minskning i upplevd kontroll för personalen, som i 
ökad utsträckning förväntas övervakas i form av diverse prestations-
mätningar (Höckertin & Härenstam, 2006). 

I kartläggningar av Arbetsmiljöverket (2010) framgår tydligt att många 
vårdanställda upplever bristande kontroll. Lägst kontroll återfanns bland 
sjuksköterskor och undersköterskor, yrkesgrupper som dessutom utgörs 
huvudsakligen av kvinnor. I de tre frågorna som ställdes tangerades inne-
hållsligt både kontroll i och kontroll över arbetet. Bristen på inflytande har 
dessutom varit mer utmärkande för vårdpersonal jämfört med övriga yrken 
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(Petterson, 2000a). I forskning på vårdpersonal framgår dock att kontroll har 
en stark prediktiv effekt på såväl arbetstrivsel och engagemang i arbetet som 
på avsikten att stanna kvar i organisationen (t.ex. Adriaenssens et al., 2011; 
Fläckman, Hansebo, & Kihlgren, 2009). 

I studier av organisationsförändringar utgör kontroll en viktig aspekt i 
förhållande till individens välbefinnande och hälsa (Wilpert, 1998). Att 
uppleva sig vara utan makt och inflytande i en förändringsprocess kan även 
minska delaktigheten och engagemanget för förändring (Nelson, Prillel-
tensky, & MacGillivary, 2001). Låg kontroll har även i en meta-analys av 
longitudinella studier visat sig hänga samman med sämre mental hälsa 
(Stansfeld & Candy, 2006). 

En egenskap hos kontroll som lyfts fram är att den antas kunna moderera, 
dvs. buffra eller neutralisera, effekten av negativa arbetsrelaterade krav på 
hälsa (Karasek & Theorell, 1990). Dock har empiriska studier inte kunnat 
visa på något enhälligt stöd för detta antagande, utan tvärtom visat på stor 
inkonsistens i resultaten (de Jonge, van Vegchel, Shimazu, Shaufeli, & 
Dorrman, 2010; de Lange, Taris, Kompier, Houtman, & Bongers, 2003; van 
der Doef & Maes, 1999). Anledningen till denna inkonsistens i moderator-
effekt har antagits bero på bl.a. olika operationaliseringar av 
kontrollbegreppet (van der Doef & Maes, 1999). I en longitudienell meta-
analys framkom dock att kombinationen av låg upplevd kontroll (kallat 
beslutsutrymme i studien) och höga arbetskrav innebar en förhöjd risk för 
psykisk ohälsa (Stansfeld & Candy, 2006). Dessutom är kunskapen om hur 
kontroll eventuellt kan moderera arbetsrelaterade krav betydligt mindre när 
det gäller utfall som exemeplvis arbetsrelaterade attityder än när det gäller 
hälsa (Karasek & Theorell, 1990). 

På samma sätt som det tidigare resonemanget om eventuella för-
skjutningar i betydelsen av krav och resurser mellan driftsformer, kan det 
spekuleras kring huruvida även upplevd kontroll skulle kunna skilja sig 
mellan privat, bolagiserad och förvaltningsdriven vårdverksamhet. Ett 
argument som kan anföras till stöd för detta är att kontroll i en 
marknadiserad miljö får en större strategisk betydelse i det att den skulle 
kunna bidra till bättre måluppfyllelse, något som i en privat kontext har 
starkare koppling till avancemang, lön och andra förmåner (Cuervo & 
Villalonga, 2000). Då forskningsläget rörande denna fråga är så bristfälligt, 
föreligger emellertid ingen möjlighet till tydliga antaganden. Inte desto 
mindre är det av stor vikt att denna fråga undersöks empiriskt. 

Bemyndigande 
Inom arbetslivet är bemyndigande ett begrepp som bygger vidare på både 
kontroll och resurser. Begreppet speglar de ledningsåtgärder och individuella 
resurser som antas svara mot de nya samhälleliga och organisatoriska kraven 
på snabbhet, bra kundbemötande och hög effektivitet (Spreitzer, 2008). 
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Även om det finns flera olika influenser och ingångar till begreppet har ändå 
ett managementperspektiv varit dominerande. Detta bygger på att ledningen 
försöker främja bemyndigande genom att dela information med alla på 
arbetsplatsen, skapa autonomi med tydligt avgränsade beslutsområden och 
att ersätta traditionell hierarkisk och centraliserad kontrollstruktur med 
decentraliserade, självstyrande team (Blanchard, Carlos, & Randolph, 1996). 
Medan ovanstående omställningar har ett socio-strukturellt ”utifrån-
perspektiv”, har även ett psykologiskt perspektiv utarbetats, som istället 
bygger på individens egna upplevelser av att vara bemyndigade i sitt arbete 
(Spreitzer, 2008). Relationen mellan båda dessa perspektiv har förklarats 
som att det socio-strukturella perspektivet på bemyndigande är en 
kontextuell föregångare till den psykologiska upplevelsen, på så sätt att det 
förra handlar om att ”ge” bemyndigande som styrprincip medan det senare 
handlar om ”psykologiskt” bemyndigande som en spegling av den 
resulterande upplevelsen hos individen (Kirkman & Rosen, 1999; Seibert, 
Wang, & Courtright, 2011; Torbiörn, Pettersson, & Arvonen, 1996). I ana-
lyser för att pröva olika kausalitetsriktningar med longitudinell design har 
det även framkommit att strukturellt bemyndigande tycks vara en 
föregångare till upplevt bemyndigande (Laischinger, Finegan, Shamian, & 
Wilk, 2004) vilket kan ses som ett starkt stöd för att den psykologiska 
upplevelsen av att vara bemyndigad är direkt relaterad till faktiska arbets-
villkor. 

Konceptualiseringen av det psykologiska bemyndigandet har succesivt 
byggts ut från att ha definierats som ett motivationskoncept byggt på 
personlighetsdispositionen ”tilltro till den egna förmågan” (eng: self-
efficacy, Conger & Canungo, 1988; Kanter, 1983) till att inom huvudfåran 
för arbetspsykologisk forskning snarare förstås som kognitioner och 
tillstånd. Det finns dock många sinsemellan mycket olika modeller som 
försöker beskriva vad bemyndigande består av (Hales, 2000; Porter-
O’Grady, 2001; Randolph, 1995; Scott & Caress, 2005). I en vanligt 
förekommande modell har det psykologiska bemyndigandet byggts ut till att 
konceptualiseras som ett flerdimensionellt fenomen, bestående av upplevd 
mening, kompetens, självbestämmande och inflytande (Thomas & 
Velthouse, 1990). Detta synsätt har över tid kommit att förstärkas och 
utvecklats till att kunna mätas som just ett sådant flerdimensionellt fenomen 
som manifesteras i fyra kognitioner – mening, kompetens, självbestäm-
mande och inflytande – som tillsammans reflekterar en anställds aktiva 
orientering mot sin arbetsroll (Labianca, Gray, & Brass, 2000; Potterfield, 
1999; Spreitzer, 1995). Med aktiv orientering mot den egna arbetsrollen 
avses individens önskan om, och känsla av, att själv kunna skapa sin arbets-
roll och kontext (Spreitzer, 1995).  

Tidigare psykologisk forskning om bemyndigande har lyft fram vikten av 
att personalen upplever en hög grad av bemyndigande för att bättre klara av 
svårigheter såväl på arbetsplatsen och i kontakt med omgivningen (Conger 
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& Canungo, 1988) som i samband med organisationsförändringar och 
neddragningar (Ehrnrooth, 2002; Mishra et al., 1998; Spreitzer, 2008), 
inklusive privatiseringar (Nelson, 1995; Sparrowe, 1994; Spreitzer, 2008).  

I brist på rena studier av bemyndigande i samband med privatisering, kan 
närliggande begrepp till förändringsprocesser tjäna som grund. En avgörande 
faktor för personalens upplevelse av kontroll i samband med organisations-
förändring rent allmänt är att de görs delaktiga i förändringsprocessen 
(Heller et al., 1998). Vid en jämförelse mellan organisationsförändringar 
gjorda i den offentliga sektorn och i den privata sektorn framkom större 
försämringar i den offentliga, bl.a. med avseende på inflytande (Härenstam 
et al., 2004). Som tänkbara förklaringar till skillnaderna angavs att det inom 
den offentliga sektorn införts nya managementsystem som NPM, och som 
dessutom sammanföll med ekonomisk kris och nedskärningar. I en 
komparativ studie av läkares psykosociala arbetsvillkor mellan 1992 och 
2010 konstateras försämringar i inflytande över beslut på avdelningsnivå, 
vilket tolkades bero på genomförda standardiseringsprogram på organisa-
tionsnivå mellan mättillfällena (Bejerot et al., 2011). Vid drastiska organisa-
tionsförändringar, som t.ex. nedläggning av fabriker, har paradoxala kon-
sekvenser på personalen kunnat observeras, som innebär att personalen fått 
större självbestämmande till följd av att den ordinarie ledningskontrollen 
börjar avvecklas (Hanson & Wigblad, 2006; Wigblad, Lewer, & Hansson, 
2007). Eftersom förutsättningarna för beslutet att avveckla en verksamhet 
skiljer sig avsevärt från incitamenten bakom privatisering, även om de båda 
bygger på rationaliseringsbeslut, bör dock denna typ av jämförelser tolkas 
med försiktighet. 

Bemyndigande har i meta-analys visat sig vara associerat med en rad 
positiva arbetsrelaterade utfall såsom arbetstrivsel, organisationsengagemang 
och arbetsprestation, liksom negativt relaterat till stress och viljan att säga 
upp sig (Seibert et al., 2011). Dessa positiva effekter av bemyndigande har 
även visat sig gälla för vårdpersonal genom bl.a. ökad arbetstrivsel, bättre 
arbetsprestation och effektivitet, en ökad vilja att stanna kvar i organisa-
tionen (Koberg, Boss, Senjem, & Goodman, 1999), mindre utbrändhet 
(Hochwälder, 2008; Lashinger, Finegan, Shamian, & Wilk, 2001) samt en 
bättre vårdkvalitet (Brancato, 2006; Leggat, Bartram, & Stanton, 2011; 
Williamsson, 2007). I en studie på sjuksköterskor framkom att upplevt 
självbestämmande och inflytande var relaterade till arbetstrivsel och upplevd 
god vårdkvalitet (Laschinger, Shamian, & Thomson, 2001). I en svensk 
studie av sjuksköterskor på ett universitetssjukhus framkom även att goda 
arbetsvillkor och hög motivation hängde samman med en lägre personal-
omsättning (Sellgren, Kajermo, Ekvall, & Tomson, 2009), vilket visar på 
vikten av att personalen upplever goda arbetsvillkor och en hög motivation 
för att säkra organisationens förmåga till kontinuitet. 

En fråga som har diskuterats är om upplevelsen av att vara bemyndigad 
ska förstås som fyra separata och additiva dimensioner eller om bemyn-
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digande kan ses som ett andra ordningens konstrukt vars delar kan bidra 
interaktivt och dynamiskt beroende på dess gestalt (Spreitzer, 1995, 2008; 
Wang & Lee, 2009). Kontroversen tangerar till viss del den större 
samhällsvetenskapliga oenigheten som sedan länge funnits i synen på 
vetenskap som antingen ideografisk och förstående eller som nomotetisk och 
predicerande (Dilthey, 1894; Weber, 1922/2002). Senare meta-analytiska 
resultat har gett tydligt stöd för ett singulärt, andra-ordningens konstrukt 
bestående av de fyra kognitionerna (mening, kompetens, självbestämmande 
och inflytande) i förhållande till en modell som beskriver dessa som första-
ordningens dimensioner (Seibert et al., 2011)3. Resultatet har tolkats som ett 
belägg för att bemyndigande verkligen kan förstås som ett psykologiskt 
tillstånd (eng: state), och följaktligen bör konceptualiseras som ett sådant. 
Dock saknas forskning som undersöker hur personalens psykologiska 
tillstånd av bemyndigande uppträder i samband med en privatisering, sett 
utifrån grundbetydelsen av en gestalt, dvs. hur det sammanhållande mönstret 
av dess delar uppträder vid privatisering. För denna typ av studie krävs en 
mönsteransats som förmår fånga hur bemyndigande ser ut, förändras och 
fungerar som ett psykologiskt tillstånd bestående av dess fyra under-
dimensioner. Med en dylik ansats möjliggörs även en mer precis uppfattning 
om hur personalens faktiska upplevelse av att vara bemyndigad ser ut (något 
som går förlorat om underdimensionerna enbart slås samman till ett index 
alternativt mäts som separata dimensioner utan inbördes förbindelse). 

Utifrån tidigare forskning tycks det som att bemyndigande kan vara ett 
centralt arbetsvillkor för vårdpersonalen i omställningen mot privatisering, 
såväl för individen själv att bättre klara av anpassningen som förändringen 
innebär, som för att kunna bidra optimalt till privatiseringens mål om 
effektivitet och god vårdkvalitet.  

                                                        
3 Konstruktvaliditeten mättes genom tre analyser som testade för diskriminerande validitet hos 
underdimensionerna mot beroendevariabler, jämförelse av styrkan mellan antingen ett 
enhetligt bemyndigandemått eller fyra separata underdimensioner för att predicera utfalls-
variabler, samt konfirmatorisk faktoranalys baserad på meta-analyskorrelationer för de fyra 
subdimensionerna för att mäta den direkta passformen (eng: fit) för bemyndigandets 
hierarkiska modell.  
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Metod 

Utifrån ansatsen att jämföra betydelsen av olika driftsformer för personalens 
arbetsmiljö samt arbetsrelaterade attityder och hälsa ter sig en jämförelse 
mellan akutsjukhus inom Stockholms läns landsting som särskilt gynnsam av 
flera skäl. Här finns, inom samma landsting, tre typer av driftsformer som är 
någorlunda jämförbara med avseende på upptagningsområde och inriktning. 
De undersökta sjukhusen är Capio S:t Görans Sjukhus AB, Danderyds 
Sjukhus AB och Södertälje sjukhus. Data samlades in mellan åren 1998 och 
2001/2002, i den period när S:t Görans Sjukhus AB gick från ganska 
nybildat landstingsägt bolag till att bli privat och Danderyds sjukhus 
bolagiserades, med Södertälje sjukhus som förvaltning och utan planer på 
nära förestående förändring av driftsform (även Södertälje sjukhus 
bolagiserades dock den 1 april 2009, och bytte i samband med drifts-
formsbytet namn till Södertälje Sjukhus AB). Stockholms läns landsting var 
en av de första regionerna i landet som införde nya och mer konkurrens-
mässiga principer inom det offentliga, inte minst inom vården4. Det gör att 
Stockholmsregionen kan ses som en plats där det är möjligt att studera olika 
driftsformer, vilket även är lämpligt utifrån en naturlig fältexperimentdesign. 
Den här studiedesignen, med olika driftsformer, förstärks dessutom av att 
hälso- och sjukvård, tillsammans med bilindustrin, har den högsta graden av 
reglering med avseende på tid, rum, genomförande och samarbete (Allvin, 
Mellner, Movitz, & Aronsson, 2012). Detta gäller inte minst akutsjukvården, 
med rutiner i samband med operation, bemötande och administrativt 
efterarbete. Det gör det möjligt att till viss del hänföra eventuella skillnader i 
arbetsvillkor mellan de olika organisationstyperna till själva driftsformen 
och den specifika styrregim som hänger samman med respektive driftsform.  

Avhandlingen belyser hur arbetsvillkor i vården förhåller sig till arbets-
relaterade attityder och hälsa av olika slag. I Studie I undersöktes krav, 
resurser och utbrändhet mellan privat, bolagiserat och förvaltningsdrivet 
sjukhus. Studie II fortsatte undersökningen mellan krav, två typer av kontroll 
och arbetstrivsel mellan alla tre sjukhusen. Studie III undersökte bemyn-
digande över tid, från det att S:t Göran drevs som bolag till att det 
ombildades till att bli privat. För att belysa detta har ambitionen varit att 

                                                        
4 Samtidigt som Stockholmsmodellen infördes genomfördes under början av 1990-talet även 
liknande organisatoriska styrreformer i ytterligare tio landsting, som exempelvis 
Dalamodellen och Bohusmodellen (Petterson, 2000b). 
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studera olika personalkategorier och i de olika delstudierna har olika 
personalgrupper därmed kommit att stå i fokus. I Studie I studerades enbart 
sjuksköterskor. I Studie II undersöktes vårdpersonal (undersköterskor, 
sjuksköterskor och läkare) samt administrativ personal. I Studie III ut-
forskades vårdpersonal. Vidare användes såväl tvärsnitts- (Studie I och II) 
som longitudinell design (Studie III). Beskrivningen av de tre sjukhusens 
inriktning nedan, inklusive uppgifter om antalet anställda, antalet vårdplatser 
och verksamhetens inriktning, baseras på uppgifter från den senaste 
tidpunkten då data för avhandlingen insamlades, dvs. år 2002.  

Sjukhuskontext 
Södertälje sjukhus5 var ett av Stockholms läns landstings sex akutsjukhus 
och ett av landets största länsdelssjukhus. Organisatoriskt tillhörde sjukhuset 
landstingsstyrelsen under landstingsfullmäktige. På sjukhuset, som år 2002 
hade omkring 250 vårdplatser, arbetade cirka 1 200 personer. Sjukhusets 
verksamhetsområden var kirurgi (inklusive ortopedi och urologi), intern-
medicin, kvinnosjukvård med förlossning samt geriatrik, psykiatri, röntgen, 
operation/anestesi, intensivvård och barnmedicin.  

I april 2000 omvandlades Danderyds sjukhus till ett landstingsägt bolag, 
Danderyds Sjukhus AB. Innebörden i denna styrform är att organisationen 
ska drivas som ett privat vinstdrivet företag men att landstinget äger samtliga 
aktier och inte får gå med vinst. Sjukhustypen har precis som det privata 
alternativet en vd och har på motsvarande sätt en högre grad av frihet att 
själv utforma mål för verksamheten till skillnad från den förvaltningsdrivna 
driftsformen. Danderyds Sjukhus AB hade år 2002 ungefär 2 500 anställda 
och omkring 540 vårdplatser. Sjukhusets huvudsakliga inriktningar var 
allmän internmedicin, allmänkirurgi, kardiologi, ortopedi, obstetrik och 
gynekologi, utöver laboratorieverksamhet. Vidare erbjöds specialistvård som 
huvudsakligen inriktas mot de stora sjukdomsgrupperna.  

S:t Görans Sjukhus AB privatiserades 1999, och bytte i samband med 
driftsformsförändringen namn till Capio S:t Görans Sjukhus AB. Men redan 
1994 blev akutsjukhuset det första som bolagiserades i Sverige. Ägare är 
Capio som är en av Europas största hälso- och sjukvårdskoncerner. På sjuk-
huset, som år 2002 hade cirka 1 500 anställda, fanns runt 250 vårdplatser. 
Capio S:t Görans huvudspecialiteter var internmedicin, kirurgi, ortopedi, 
anestesiologi, klinisk fysiologi, radiologi och laboratoriemedicin. 

                                                        
5 Sjukhuset bolagiserades den 1 april 2009 till att bli ett aktiebolag som ägs av landstinget. I 
och med driftsformsbytet ändrades namnet från Södertälje sjukhus till Södertälje Sjukhus AB. 
Eftersom avhandlingen grundar sig på data från tidpunkten då sjukhuset drevs i förvaltnings-
form, används genomgående det gamla namnet för sjukhuset. 
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Även om det finns vissa skillnader mellan sjukhusens upptagnings-
områden med avseende på geografiskt läge och tillhörande socioekonomiska 
skillnader har de aktuella sjukhusen någorlunda lika specialiteter och 
inriktning (Lenhoff, 2011; Öhrming, 2008; Öhrming & Sverke, 2001). 

Urval 
De tre delstudierna i avhandlingen baseras på enkätdata från datainsamlingar 
som utgjordes av totalurval inom sjukhusen och genomfördes inom ramen 
för två större projekt6. Projekten inriktades initialt på att förstå effekter av 
privatisering, därefter på jämförelser mellan driftsformer. 

Som underlag för analyserna i denna avhandling står insamlade data från 
1998 och 2001/2002, med ett fokus på specifika personalkategorier. Mellan 
dessa tidpunkter bolagiserades Danderyds sjukhus och S:t Görans Sjukhus 
AB privatiserades (Figur 2). Nedan beskrivs de urval som använts i 
respektive delstudie. Dessa uppgifter sammanfattas i Tabell 1. De effektiva 
urvalen som sedan användes i studierna utgörs av de personer som hade 
kompletta data i alla i studien ingående variabler. 

Data för Studie I samlades in 2001/2002 och baserades alltså på data från 
en tidpunkt då alla tre driftsformer fanns. För denna studie låg fokus på 
sjuksköterskor. På Södertälje sjukhus besvarade 296 av totalt 366 tillfrågade 
sjuksköterskor enkäten (81 procent), varav 262 med kompletta data ingår i 
det effektiva urvalet. Deltagarna hade en medelålder på 43 år (s = 11), den 
genomsnittliga anställningstiden var 11 år (s = 11) och andelen kvinnor 96 
procent. På Danderyds Sjukhus AB besvarade 636 av totalt 921 sjuk-
sköterskor enkäten (69 procent). Det effektiva urvalet reducerades till 562 
personer med kompletta data. Medelåldern var 42 år (s = 9), den genom-
snittliga anställningstiden 10 år (s = 9) och andelen kvinnor 97 procent. På 
Capio S:t Görans Sjukhus AB besvarade 309 av totalt 513 sjuksköterskor 
enkäten (60 procent). Efter korrigering för internt bortfall reducerades det 
effektiva urvalet till 281 personer. Medelåldern var 40 år (s = 10), den 
genomsnittliga anställningstiden 6 år (s = 8) och andelen kvinnor 91 procent. 
Data samlades in med ett urval av frågor rörande demografi, arbetskrav, 
resurser i arbetet och utbrändhetsmått. 

Data för Studie II samlades in under 2001/2002 på alla tre berörda 
sjukhus (det förvaltningsdrivna Södertälje sjukhus, det bolagiserade 
Danderyds Sjukhus AB samt det privata Capio S:t Görans Sjukhus AB). 
Studien inkluderade såväl vårdpersonal som administrativ personal (chefer 

                                                        
6 Projekten finansierades av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), numera 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte (Dnr 2001-0339, 2003-0310), samt 
Stockholms Läns Landsting (Ld 101/02). För samtliga av dessa projekt var professor Magnus 
Sverke projektledare. 
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bortplockade) med kompletta data. Från det privata sjukhuset svarade 796 
personer (svarsfrekvens 60 procent, varav 75 procent kvinnor). Det effektiva 
urvalet blev 694 personer. Från det bolagiserade sjukhuset svarade 1 707 
personer (svarsfrekvens 73 procent, varav 87 procent kvinnor). Här blev det 
effektiva urvalet 1 481 personer. Från förvaltningssjukhuset svarade 906 
personer (svarsfrekvens 64 procent, varav 86 procent kvinnor). På detta 
sjukhus blev det effektiva urvalet 774 personer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Datainsamling och byte av driftsform vid de tre studerade 
sjukhusen. Romerska siffror indikerar aktuell delstudie som data används i. 

 
Datainsamlingen för Studie III skedde 1998 med en uppföljning 

2001/2002. Här rörde det sig om en longitudinell studie som enbart 
fokuserade på S:t Görans Sjukhus AB. Med denna design möjliggjordes en 
studie av hur personalens psykologiska bemyndigande förändrades när 
organisationen övergick från bolagiserad till privat regi. Studien inkluderade 
den vårdpersonal (undersköterskor, sjuksköterskor och läkare) som svarade 
vid båda mättillfällena och som hade kompletta demografiska data (kön, 
ålder och yrkestillhörighet). För att inte tappa fler deltagare än de som 
antingen slutat sin anställning eller valt att inte svara vid något av tillfällena, 
kompletterades det interna bortfallet med hjälp av så kallad imputering, som 
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fyller i ett sannolikt värde på den icke-besvarade frågan enligt en algoritm. 
För detta ändamål användes en förväntnings-maximeringsalgoritm (Expec-
tation-Maximization) som utförde imputeringarna separat för oberoende 
respektive beroende variabler och för respektive mättillfälle (Roth, 1994). 
Som mest imputerades 3,8 procent. Dock gjordes inga imputeringar för kön, 
ålder eller yrkestillhörighet.  
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Mätinstrument 
Det ursprungliga frågeformuläret konstruerades så att det skulle innehålla 
etablerade mått som tagits fram i tidigare forskning och använts i en rad 
tidigare studier. Frågeformuläret innehöll etablerade enkätinstrument (frågor 
och påståenden) avseende arbetsvillkor, arbetsrelaterade attityder och hälsa. 
Varje begrepp mättes genom flera påståenden, vilket innebär att flera 
påståenden ställts med viss variation för att kunna beräkna och ta hänsyn till 
mätfel. Ett urval av dessa begrepp gjordes för att besvara forskningsfrågorna 
för föreliggande avhandling. Skalornas mätegenskaper har prövats med 
konfirmatorisk faktoranalys och har i de allra flesta fall en reliabilitet 
(Cronbach-alpha) på över .70, vilket anses som en lägsta acceptabel nivå för 
att vara ett tillräckligt tillförlitligt mått utan alltför stora slumpmässiga fel 
(Nunnally, 1978). I Tabell 2 framgår de för avhandlingen aktuella skalorna, 
antal påståenden som ingår i respektive mätinstrument, skalvidd, samt ett 
exempelpåstående från respektive domän. 
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Statistisk databearbetning  
Detta avsnitt beskriver vilka analyser som gjorts i vilken studie. Samtliga 
delstudier har uteslutande använt sig av kvantitativa metoder för 
databearbetning, genomförda i statistikprogrammen SPSS, LISREL och 
SLEIPNER. Dataunderlagen som använts vid analyserna har varit avidenti-
fierade, vilket omöjliggjort personlig identifiering av någon av deltagarna. 
Hanteringen av insamlade data har skett i enlighet med Helsingfors-
kommissionen och forskningsetiska principer samt med tillstånd från 
Datainspektionen.  

För deskriptiva syften innehåller samtliga studier en bivariat 
korrelationsmatris för respektive totalurval. I denna framgår hur mycket 
respektive variabel samvarierade med de övriga. Samtliga studier inkluderar 
även aritmetiska medelvärden, standardavvikelser och reliabilitets-
koefficienter (Cronbach-alpha) för de ingående variablerna. Dessutom har i 
Studie II även några produktivitets- och personalomsättningsmått för de tre 
sjukhustyperna beräknats.  

De huvudsakliga statistiska analyserna inkluderar multivariat 
kovariansanalys (MANCOVA; Studie I och II) och multipel regressions-
analys (Studie I och II), samt univariat kovariansanalys (ANCOVA; Studie 
I). ANCOVA och MANCOVA användes för att studera univariata 
respektive multivariata medelvärdesskillnader i variabler mellan sjukhus-
typerna, med hänsyn tagen till kovariaten anställningstid/ålder och kön, dvs. 
att effekten av dessa kovariat kontrollerades bort. Signifikanta skillnader 
mellan aktuella grupper följdes upp med post-hoc test (Bonferroni), för att 
pröva mellan vilka grupper skillnaden fanns.   

Vid hierarkisk multipel regressionsanalys inkluderas en eller flera 
prediktorer (oberoende variabler) i olika steg för att på så sätt kunna i) 
kontrollera bort effekten av de tidigare inlagda faktorerna och ii) avgöra hur 
mycket varje steg bidrog med till den totala förklarade variansen i utfallet 
(beroende variabel). I Studie II, som testade interaktionseffekter, användes 
centrerade interaktionstermer för samtliga faktorer (Aiken & West, 1991). 
Signifikanta interaktionseffekter mellan krav och kontroll prövades i 
separata analyser med +/– 1 standardavvikelse för att utröna hur inter-
aktionen såg ut. För att i Studie I och II testa för huruvida de standardiserade 
regressionsvikterna i respektive regressionsanalys (en per sjukhus och utfall) 
skilde sig åt mellan de tre sjukhusen användes 𝜒!-skillnadstest från multipla 
gruppanalyser i LISREL 8 (Jöreskog & Sörbom, 2001). Ett signifikant 
𝜒!  innebär att sambandet mellan prediktor och utfall var signifikant olika 
mellan sjukhusen.  

I Studie III, som undersökte kluster, dvs. profilen på ett antal variabler 
hos individer som liknar varandra, användes mjukvaran SLEIPNER 2.1, 
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med Wards hierarkiska klustermetod (Bergman, Magnusson, & El-Khouri, 
2003). För val av optimal klusterlösning och typiska mönster användes 
kriterier framtagna av Bergman (1998), däribland optimeringskriteriet för 
kvadrerad förklarad felsumma (förklarad ESS). För att avgöra hur lika 
individerna inom varje kluster var beräknades homogenitetskoefficienter 
(hc) för respektive kluster, där ett lågt hc innebär större homogenitet. För att 
ytterligare validera klusterlösningen gjordes en flerdimensionell skalning 
(MDS), som avgör stabiliteten och likheten mellan klusterlösningarna 
mellan de olika tidpunkterna. I linje med tidigare forskning med 
personorienterad metodik användes för dessa analyser ickemetrisk MDS 
genom ALSCAL-proceduren i SPSS Statistics 18 (Wångby, Bergman, & 
Magnusson, 1999).  

För att avgöra huruvida de identifierade klustren diskriminerade mot 
varandra på diverse arbetsrelaterade attityder, beteendeintentioner och 
hälsoutfall gjordes en serie t-tester. Klustren testades mot ett referenskluster 
med en förhållandevis neutral värdeprofil. Denna typ av prövning ansågs 
mer relevant och sträng jämfört med om testet istället gjorts med en 
variansanalys (där alla kluster testas mot alla). EXACON-modulen i 
SLEIPNER användes för att undersöka cellfrekvensen av kategori-
variablerna kön och yrke i förhållande till klusterlösningarna, vilket prövade 
för om någon av dessa faktorer förekom oftare än slumpen i något av 
klustren (Bergman & El-Khouri, 1987). Samma procedur gjordes för de 
longitudinella strömmarna av individer som rörde sig mellan kluster mellan 
de båda mättillfällena (pre- respektive post-privatisering). Om någon av 
cellerna för kön, yrke eller individuell ström (hur individerna förflyttade sig 
över tid mellan olika kluster) var ett vanligare mönster än vad man kunnat 
förvänta av slumpen, benämndes denna som en typ (von Eye, Bogat, & 
Rhodes, 2006).  
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Sammanfattning av studierna 

Studie I 
Predicting nurse burnout from demands and resources in three acute 
care hospitals under different forms of ownership: A cross-sectional 
questionnaire survey 
 
De senaste decenniernas förändringar av vårdorganisationer mot NPM och 
konkurrerande driftsformer har inneburit genomgripande förändringar av 
styrprinciper och arbetsorganisation (Hood, 1995). Ett vanligt hälsoproblem 
hos vårdpersonal är utbrändhet, inte minst i yrkesgruppen sjuksköterskor 
som är ett typiskt kontaktyrke (Bakker et al., 2000; Demerouti, Bakker, 
Nachreiner, & Schaufeli, 2000).  Samtidigt som arbetskrav-resursmodellen 
visat sig sammanfatta viktiga faktorer och processer som är prediktiva för 
utbrändhet (Schaufeli & Bakker, 2004) är kunskapen bristfällig när det 
kommer till hur dessa mekanismer fungerar mellan olika driftsformer. Detta 
gäller för såväl nivåer av arbetsrelaterade krav (arbetsbelastning, rollkonflikt 
och anställningsotrygghet), resurser i arbetet (autonomi, målklarhet, arbets-
gruppsstöd, chefsstöd, återkoppling samt lärande och utveckling,) och 
utbrändhet (mätt i termer av emotionell utmattning och cynism) som för 
kunskapen om betydelsen av krav och resurser för utbrändhet kan hänföras 
till typ av driftsform. Mot bakgrund av den befintliga litteraturen uppställdes 
hypoteser om att såväl utbrändhet som arbetsvillkor (i termer av krav och 
resurser) är högre ju mer marknadsdrivet sjukhuset var. 

Syftet med studien var därför att öka kunskapen om uppkomsten av 
utbrändhet och dess utbredning genom att undersöka arbetsrelaterade krav 
och resursfaktorer i den psykosociala arbetsmiljön samt pröva huruvida 
dessa skiljer sig åt mellan det privata Capio S:t Görans Sjukhus AB, det 
bolagiserade Danderyds Sjukhus AB och det förvaltningsdrivna Södertälje 
sjukhus. Data för Studie I utgjordes av insamlade enkäter på sjuksköterskor 
på de tre sjukhusen.  

Resultatet visade att utbrändhetsnivåerna i enlighet med hypotesen var 
högst på det privata sjukhuset och lägst på det förvaltningsdrivna. Hypotesen 
om högre krav ju mer marknadsanpassat sjukhuset var fick enbart delvis 
stöd. Medan arbetsbelastningen var högre på privat och bolagiserat sjukhus 
jämfört med det förvaltningsdrivna sjukhuset, var anställningsotryggheten 
lägre på det privata sjukhuset i jämförelse med det bolagiserade och det 
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förvaltningsdrivna sjukhuset. Likaså fick hypotesen om bättre resurser ju 
mer marknadiserat sjukhuset var enbart delvis stöd. På det privata och det 
bolagiserade sjukhuset upplevdes ett starkare stöd från chefen jämfört med 
det förvaltningsdrivna. Däremot var autonomi i arbetet lägre på de privata 
och bolagiserade sjukhusen jämfört med det förvaltningsdrivna. Likaså 
upplevdes möjligheterna till lärande och utveckling vara lägre på det privata 
sjukhuset jämfört med det bolagiserade och det förvaltningsdrivna sjukhuset. 

Multipel regressionsanalys visade att flera av kraven var positivt rela-
terade till högre utbrändhetsnivåer, oavsett driftsform. För emotionell 
utmattning uppvisade samtliga krav (arbetsbelastning, rollkonflikt och 
anställningsotrygghet) en positiv relation. För cynism var arbetsbelastning 
och rollkonflikt positivt relaterade. Vissa resurser, exempelvis målklarhet, 
hängde samman med mindre utbrändhet. I övrigt hängde autonomi i arbetet 
samman med mindre emotionell utmattning. Lärande och utveckling hängde 
i sin tur samman med mindre cynism.  

Överlag var betydelsen av såväl krav som resurser för utbrändhet relativt 
lika mellan sjukhusen. Efterföljande multigruppsanalys av regressions-
vikterna visade inte på några större skillnader i betydelse av krav och 
resurser mellan driftsformerna. När det gäller krav framkom att upplevd 
rollkonflikt hade större betydelse för cynism för sjuksköterskor i privat 
vinstdriven vård i jämförelse med de andra driftsformerna. För resurser 
framkom att bristande målklarhet hade starkare betydelse för cynism bland 
sjuksköterskor på det bolagiserade sjukhuset jämfört med de andra drifts-
formerna. 

Det faktum att rollkonflikt hängde samman med cynism, men bara på det 
privata sjukhuset, kan innebära en högre risk för utbrändhet inom privat 
driftsform jämfört med sjukhus i förvaltningsform. Att arbetskraven och 
resurserna i arbetet inte genomgående var högre på det privata och lägre på 
det förvaltningsdrivna sjukhuset indikerar att det inte tycks råda något 
enkelt, linjärt samband mellan driftsform och arbetsvillkor. Generellt var 
arbetskrav mer prediktiva för utbrändhet än resurser och det var bara 
marginella skillnader i mönstret av prediktorer mellan sjukhusen.  

Studie II 
Two aspects of control and their importance for job satisfaction: Does 
ownership matter? 
 
Studie II fokuserade på en specifik form av resurser genom att belysa två 
dimensioner av kontroll, satta i relation till krav i arbetet. Kontroll har länge 
setts som en skyddande faktor mot arbetsrelaterade krav, vars effekter 
huvudsakligen riktats mot olika former av hälsa (Karasek & Theorell, 1990). 
I det moderna arbetslivet har anställdas inflytande och kontroll alltmer 
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kommit att handla om inflytande i det egna arbetet, kontroll i en 
arbetssituation, snarare än inflytande över organisatoriska frågor som rör 
förutsättningar för arbetet, kontroll över en arbetssituation (Aronsson, 1990; 
Clegg, 2009). Det är dock oklart vilken roll dessa olika dimensioner av 
kontroll har för arbetsrelaterade attityder, inte minst i olika driftsformer. 
Forskning om införandet av NPM antyder dessutom en förskjutning av 
makt, inflytande och kontroll från professionsyrkena till administrativ och 
teknisk personal (Hasselbladh & Bejerot, 2007). 

Mot denna bakgrund var syftet med studien att undersöka arbetstrivselns 
uppkomst och utbredning genom krav och kontroll, samt om olika typer av 
kontroll (kontroll i respektive kontroll över arbetet) kan moderera effekten 
av olika belastande faktorer såsom arbetsbelastning och rollkonflikt på 
arbetstrivseln för personal inom vården (undersköterskor, sjuksköterskor, 
läkare och administrativ personal sammantaget). I syftet ingick också att 
undersöka om en sådan modererande effekt varierar beroende på driftsform 
(förvaltning, bolag och privat).  

Som underlag för analyserna användes enkätdata insamlade från 
2001/2002 från det privata Capio S:t Görans Sjukhus AB, det bolagiserade 
Danderyds sjukhus AB och det offentligdrivna Södertälje sjukhus för under-
sköterskor, sjuksköterskor, läkare och administrativ personal.  

Resultatet från medelvärdesanalyserna av huvudeffekter visade inte på 
någon skillnad i arbetstrivsel hos personalen mellan privat, bolagiserad och 
förvaltningsdriven driftsform, när hänsyn tagits till ålder och kön (kovariat). 
Däremot pekade medelvärdesanalyserna av arbetskrav på en huvudeffekt i 
nivåer mellan sjukhusen. Uppföljande analyser påvisade att personalen på 
det förvaltningsdrivna sjukhuset rapporterade lägre arbetsbelastning jämfört 
med sina kollegor på det bolagiserade och det privata sjukhuset. Även 
kontroll visade på en huvudeffekt mellan sjukhusen. Uppföljande analyser 
klargjorde att nivåerna av kontroll i arbetet var högre i förvaltningsdrivet 
sjukhus jämfört med bolagiserat medan det inte fanns några skillnader av-
seende kontroll över arbetet.  

Resultatet från univariata jämförelser mellan yrkesgrupp och sjukhus 
visade att läkare upplevde högre krav (arbetsbelastning och rollkonflikt) i 
jämförelse med sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal, 
vilket även gällde för sjuksköterskor i relation till undersköterskor och 
administrativ personal.  Istället rapporterade administrativ personal generellt 
högre kontroll jämfört med övriga grupper. Sjuksköterskor upplevde högre 
kontroll över arbetet än undersköterskor, liksom mer kontroll i arbetet 
jämfört med både läkare och undersköterskor. Sjuksköterskor hade även 
högre arbetstrivsel än läkare och undersköterskor.  

Det fanns även en univariat interaktionseffekt mellan yrkestillhörighet 
och driftsform för kontroll över arbetet, vilket innebär att medelvärdena för 
läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal på de tre 
sjukhusen såg olika ut. Uppföljande post-hoc-testning visade emellertid inte 
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på någon signifikant skillnad mellan någon särskild yrkesgrupp och sjukhus.  
Resultaten visade även på en univariat interaktionseffekt för arbetstrivsel 
som innebar att medelvärdena för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor 
och administrativ personal på de tre sjukhusen såg olika ut. Inte heller här 
visade uppföljande post-hoc-testning dock på någon signifikant skillnad 
mellan någon särskild yrkesgrupp och sjukhus. 

Multipel regressionsanalys visade att kraven i arbetet hängde samman 
med mindre arbetstrivsel, medan kontroll hängde samman med mer 
arbetstrivsel. Överlag var betydelsen av såväl krav som kontroll för arbets-
trivsel förhållandevis lika mellan sjukhusen. Vidare visade interaktions-
effekterna i regressionsanalyserna på svaga men signifikanta effekter på det 
bolagiserade och det privata sjukhuset. Kontroll i arbetet modererade 
rollkonflikt på såväl det privata som det bolagiserade sjukhuset. Uppföljande 
interaktionsanalyser visade att hög kontroll i arbetet neutraliserade den 
negativa effekten av hög rollkonflikt på arbetstrivsel, medan kontroll över 
arbetet neutraliserade arbetsbelastning på det bolagiserade sjukhuset. 
Funktionen av dessa båda modererande effekter var alltså att de som 
upplevde en hög kontroll hade bättre motståndskraft mot höga kravs 
negativa inverkan på arbetstrivsel jämfört med de som inte upplevde hög 
kontroll. Efterföljande multigruppsanalyser av regressionsvikterna visade på 
signifikanta skillnader enbart för ålder, yrkesgrupp och arbetsbelastning. 
Ålder betydde mer för arbetstrivseln på det förvaltningsdrivna sjukhuset 
jämfört med det bolagiserade och privata. Att vara läkare i förhållande till 
administrativ personal betydde mer på de bolagiserade och privata sjukhusen 
jämfört med det offentliga. Arbetsbelastning slutligen, hade en större 
betydelse för minskad arbetstrivsel på det privata sjukhuset jämfört med det 
offentliga. 

Sammantaget pekar studien överlag på stora likheter mellan sjukhusen i 
såväl nivåer av krav och kontroll som arbetstrivsel mellan sjukhustyperna. 
En viss tendens till interaktionseffekter mellan krav och kontroll på det 
bolagiserade och det privata sjukhuset indikerar betydelsen av att personalen 
hade tillräckligt med kontroll både i och över sin arbetssituation. 

Studie III 
Privatizing health care in times of new public management: 
Investigating the role of psychological empowerment using cluster 
analysis 
 
Medan de två första studierna fokuserade på resurser i arbetet generellt 
(Studie I), med en fördjupning i möjligheterna till kontroll i arbetet (Studie 
II), låg fokus för Studie III på bemyndigande. Trots att retoriken kring 
privatisering inom sjukvården till stor del bygger på effektivitets- och 
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produktivitetsargument har få studier undersökt om psykologiska 
mekanismer kan underlätta effektivitet i samband med privatisering. Bemyn-
digande kan ses som en avgörande länk för vårdpersonalens möjligheter att 
ge en god vård, och forskare har efterlyst en ansats som förmår fånga 
mönstret/konfigurationen av det flerdimensionella begreppet bemyndigande 
bestående av underdimensionerna mening, kompetens, självbestämmande 
och inflytande (Spreitzer, 1995; Wang & Lee, 2009). Med en sådan ansats 
handlade det om att se hur olika kombinationer av dessa dimensioner såg ut 
före respektive efter privatisering. Genom en sådan ansats kan anställdas 
bemyndigandetillstånd observeras. 

Syftet med studien var att öka kunskapen kring om, och i så fall hur, 
vårdpersonalens (läkares, sjuksköterskors och undersköterskors) bemyn-
digande förändras vid privatisering, dels på strukturell profilnivå, dels som 
ett uttryck för resurser på individuell nivå. Att följa individer på ett och 
samma sjukhus från före till efter privatisering och studera deras profiler av 
bemyndigande ansågs nödvändigt mot bakgrund av att forskningen kring 
processen i samband med privatisering i det närmaste är obefintlig. 

Longitudinella enkätdata från vårdpersonal som arbetade på S:t Görans 
Sjukhus AB såväl 1998, då sjukhuset drevs som landstingsägt bolag, som 
2001/2002, när sjukhuset drevs i privat regi, utgjorde empiriskt underlag för 
studien. Frågorna som användes i studien omfattar demografi, yrkes-
tillhörighet, bemyndigande, arbetsattityder, beteendeintentioner och hälso-
mått.  

I klusteranalysen framträdde åtta tydligt identifierade klusterlösningar, 
eller mönster av bemyndigande, som identifierades utifrån dimensionerna 
mening, kompetens, självbestämmande och inflytande, och därmed kan 
sägas uttrycka personalens olika tillstånd av bemyndigande såväl före som 
efter privatisering. Vid fastställandet av denna klusterlösning följdes de 
riktlinjer och kriterier som finns tillgängliga. Dessa klusterlösningar be-
nämndes:  

 
1. Bemyndigade (höga världen i alla underdimensioner);  
2. Hög-kontroll (höga världen i självbestämmande och inflytande);  
3. Kvasi-bemyndigade (höga världen i alla dimensioner utom kompetens); 
4. Kompetenta/normerade (höga värden i mening och kompetens, men lågt 

i självbestämmande/standardnivåer i alla dimensioner);  
5. Referens (höga världen i mening, genomsnittliga värden i övriga dimen-

sioner);  
6. Underutnyttjade (relativt höga värden i kompetens, men låga värden i 

övriga dimensioner);  
7. Missanpassade (låga värden i alla dimensioner, men framför allt i kom-

petens); 
8. Maktlösa (låga värden i alla dimensioner, särskilt självbestämmande och 

inflytande).  
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Klusterlösningarnas mönster visade på en stabilitet mellan mättillfällena, 
förutom för Kluster 4, som fick en helt annan profil efter privatisering. 
Klusterlösningen validerades genom att de olika profilerna vid de båda 
tidpunkterna diskriminerade mot varandra på externa kriterier (arbets-
attityder, hälsoutfall och prestationsbeteenden). Kluster som kännetecknades 
av mönster med höga värden i alla fyra underdimensioner uppvisade bättre 
värden i utfallen arbetsprestation, arbetstrivsel, psykiska hälsobesvär och 
tankar på uppsägning i förhållande till klustret med en standardmässig norm-
profil. På samma sätt uppvisade kluster som kännetecknades av mönster med 
låga värden i alla fyra underdimensioner sämre värden i utfallsmåtten i 
förhållande till referensklustret. 

När det gäller vårdpersonalens bemyndigandeprofiler kunde två motsatta 
tendenser urskiljas. Å ena sidan tenderade vårdpersonal som hörde till Hög-
kontroll-klustret och Underutnyttjade-klustret att förflytta sig till det 
standardmässiga Normerade-klustret. Detta innebär att för delar av 
personalstyrkan innebar privatisering att deras bemyndigande ökade för det 
ena klustret och minskade för det andra. Denna tendens kan ses som en 
profilmässig homogenisering. Å andra sidan medförde privatisering att två 
profiler blev typiska för varsin yrkesgrupp (dvs. att yrkesgruppen i det 
specifika klustret var mer vanligt förekommande än vad slumpen medger). 
Från att Referens-klustret (karaktäriserat av hög kompetens) varit ”befolkat” 
med ett jämnt underlag från alla vårdyrkesgrupper när sjukhuset var 
bolagiserat, blev denna profil ett typiskt läkarkluster efter privatisering. 
Samtidigt förändrades Maktlösa-klustret (karaktäriserat av låga värden i alla 
dimensioner, särskilt självbestämmande och inflytande) på samma sätt 
genom att gå från att vara ett kluster för ”alla” när sjukhuset drevs som 
bolag, till att bli ett typiskt undersköterskekluster efter det att sjukhuset 
privatiserats. Denna tendens kan i sin tur klassas som en yrkesmässig 
statusdifferentiering.  

Sammanfattningsvis pekar studien på vissa sinsemellan motstridiga 
resultat, trots att medelvärdena för de i analysen ingående bemyndigande-
dimensionerna inte visade på några större skillnader över tid i termer av 
gruppmedelvärden. Resultaten visar således att privatisering tycks vara 
förenat med viss perceptuell homogenisering av vårdpersonalens bemyn-
digande i allmänhet, samtidigt som det sker en viss differentiering i form av 
att typiska läkar- respektive undersköterskekluster uppstod. Dessa resultat 
pekar mot att privatisering som process tenderar att inrymma olika slags 
skeenden som, i sin tur, pekar på behovet av ett metodologiskt angreppssätt 
som förmår rymma denna komplexitet.  
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Diskussion 

Trots att hälso- och sjukvården har genomgått stora strukturella reformer 
mot marknadsstyrning och privatisering är kunskapen om effekterna av 
dessa förändringar fortfarande outforskade (Hartman, 2011). Då 
grundtanken med själva förändringarna är att öka effektivitet och 
produktivitet, vilket i en sjukvårdskontext kan översättas till ökad vård-
kvalitet, bättre förutsättningar för ett bra arbetsutförande och ökad kostnads-
effektivitet, blir det viktigt att undersöka sådana villkor som bidrar till 
respektive försvårar denna utveckling. Avhandlingen har följaktligen 
fokuserat på modeller som lyfter fram olika arbetsvillkor som i tidigare 
forskning visat sig relaterade till individens arbetsrelaterade hälsa, attityder 
och motivation (Bakker & Demerouti 2007; Karasek, 1979; Spreitzer, 1995), 
och är därmed kopplade till förutsättningar för att bidra till en effektiv och 
god vård. 

Mot bakgrund av det oklara kunskapsläget vad gäller psykologiska 
implikationer i samband med omställningen av välfärdsstatens styrning var 
syftet med avhandlingen att studera olika aspekter av arbetsvillkor samt 
arbetsrelaterade attityder och hälsa i tre typer av organisatoriska kontexter; 
privat, bolagiserad och förvaltningsdriven vård. Mer specifikt avsåg avhand-
lingen att öka kunskapen om uppkomsten och utbredningen av utbrändhet 
och arbetstrivsel genom att studera såväl nivåer och betydelser av olika 
arbetsvillkor i de tre driftsformerna. Ytterligare ett syfte var att fördjupa 
kunskapen kring stabilitet och förändring hos personalens bemyndigande vid 
en privatisering. 

I det följande kommer resultaten från undersökningarna att diskuteras 
utifrån två olika huvudteman. Det första temat handlar om skillnader i 
arbetsvillkor (i termer av arbetsrelaterade krav, resurser, kontroll och be-
myndigande), hälsa och attityder, mellan privat, bolagiserat och förvalt-
ningsdrivet sjukhus. Ett andra huvudtema är att undersöka hur dessa 
arbetsvillkor förhåller sig till attityder och hälsa.  
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Arbetsvillkor i privata, bolagiserade och förvaltnings-
drivna sjukhus 
Förändringarna inom hälso- och sjukvården mot marknadsanpassning av det 
offentligt ägda samt introduktionen av nya och mer marknadslika 
driftsformer har skett utifrån föresatser om högre effektivitet, bättre 
vårdkvalitet och ökad valfrihet (D´Souza & Megginson, 1999). Trots att det 
tycks som om denna marknadsomställning inom vården är förenad med nya 
styrideal och förväntningar på personalens prestationer och beteenden, är 
kunskapen eftersatt om vad dessa förändringar kan innebära i termer av 
arbetsvillkor, attityder och hälsa för personalen. Detta gäller särskilt utifrån 
ett driftsformsperspektiv. Eftersom privata, bolagiserade och förvaltnings-
drivna sjukhus drivs utifrån olika styrprinciper, mål och förutsättningar kan 
driftsformen antas generera skillnader i personalens arbetsvillkor (Tiemann 
& Schreyögg, 2009). Samtidigt innebär införandet av marknadsmässiga 
inslag, i form av NPM inom den svenska vården, att eventuella skillnader 
mellan offentligt och privat reduceras (Bejerot & Hasselbladh, 2013; 
Guyomarch, 1999; Stewart & Walsh, 1992). Det råder därför stor oklarhet 
kring om olika driftsformer har likartade eller olikartade arbetsvillkor, dvs. 
förutsättningar att bedriva vård i enlighet med föresatserna om en mer 
effektiv vård med god kvalitet. Att fylla denna kunskapslucka är viktigt 
utifrån debatten om hälso- och sjukvårdens fortsatta effektivisering och 
omställning mot en verksamhet med ökat kundfokus. De arbetsvillkor som 
studerades utgjordes av olika arbetsrelaterade krav samt olika koncep-
tualiseringar av ”friskfaktorer” (där fokus legat på resurser i arbetet som ett 
generellt fenomen, två specifika aspekter av kontroll samt bemyndigande). 

En första typ av arbetsvillkor som studerades utgjordes av krav i arbetet. 
Detta är en domän som kan rymma många olika typer av krav. I denna 
avhandling har fokus legat på arbetsbelastning, rollkonflikt och anställnings-
otrygghet. Nivåerna i arbetsrelaterade krav varierade beroende på vilken typ 
av krav som stod i fokus, men där nivåerna av belastning var höga oavsett 
driftform. Resultaten följer tidigare mönster som visat på hög arbets-
belastning inom vården generellt (Parmsund et al., 2009; Petterson, 2000a). I 
de jämförelser mellan yrkesgrupper som genomfördes i Studie II, där de 
krav som undersöktes var arbetsbelastning och rollkonflikt, framkom dock 
att dessa krav generellt var högre för läkare i jämförelse med sjuksköterskor, 
undersköterskor och administrativ personal. Kraven var även högre för 
sjuksköterskor i relation till undersköterskor och administrativ personal. 
Resultaten kompletterar tidigare jämförelser av yrkesgrupper inom vården 
som konstaterat svåra arbetsvillkor för akutsjukhusläkare (Fridner, Pingel, & 
Hansen, 2006) liksom mer stress inom läkaryrket i förhållande till sjuk-
sköterskor och undersköterskor (Parmsund et al., 2009). 

I linje med tidigare forskning (Cunha & Cooper, 2002; Miles-Tapping, 
1992) framkom att arbetsbelastningen generellt var högre för personalen på 
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det privata och bolagiserade sjukhuset jämfört med det förvaltningsdrivna 
(Studie I och II). En förklaring till höga arbetskrav kan vara lägre be-
manningsgrad (Heponiemi, Kuusio, Sinervo, & Elovainio, 2010). Vid en 
jämförelse av produktivitetsmått mellan sjukhusen framkom i Studie I en 
betydande skillnad i antal patienter per anställd, med drygt 70 procent fler 
patienter per heltidsanställd på det privat vinstdrivna sjukhuset jämfört med 
det förvaltningsdrivna (75,62 respektive 43,78 anställda per 1000 patienter). 
Utöver att dessa resultat replikerar tidigare forskning bidrar avhandlingen 
med att påvisa att sjukhus i bolagsform mer tycks likna det privata 
alternativet snarare än sjukhus i förvaltningsform då det gäller nivåer av 
arbetsbelastning. Däremot var, som framkom i Studie I, anställnings-
otryggheten bland sjuksköterskor lägre på det privata sjukhuset jämfört med 
de övriga två organisationsformerna.  Resultatet motsäger en tidigare popu-
lationsstudie, som fann att anställningsotrygghet var högre i privat jämfört 
med offentlig sektor (Mauno & Kinnunen, 2002). Skillnaden i resultat 
mellan föreliggande studie och tidigare forskning skulle kunna ses som att 
det privata sjukhuset redan hade genomgått stora förändringar där de som 
fått behålla sin anställning kände sig relativt säkra på att kunna arbeta kvar. 
På det förvaltningsdrivna sjukhuset däremot hade personalen redan upplevt 
tidigare neddragningar (Sverke et al., 2008). I tidigare forskning (Sverke et 
al., 2008) om skillnader mellan driftsformer i samband med nedskärningar 
under andra hälften av 1990-talet framkom att anställningsotryggheten var 
lägre på det bolagiserade sjukhuset jämfört med det förvaltningsdrivna. 
Detta tolkades som att ledningen i det bolagiserade hade större utrymme för 
ett proaktivt agerande på grund av dess större självständighet i förhållande 
till den politiska nivån, vilket gjorde att man därmed kunde styra ned-
dragningsprocessen med större tydlighet och transparens. I jämförelse med 
strukturella faktorer, som typ av anställningskontrakt eller tidigare arbets-
löshet, har dock psykosociala faktorer i arbetsmiljön visat sig mer avgörande 
för upplevelsen av anställningsotrygghet (Mauno & Kinnunen, 2002; för en 
översikt, se meta-analys av Sverke, Hellgren, & Näswall, 2002).  

I Studie I undersöktes även ett antal resurser i arbetet (autonomi i arbetet, 
målklarhet, stöd från arbetsgruppen, chefsstöd, återkoppling samt lärande 
och utveckling). Dessa resurser var generellt inte högre inom någon särskild 
driftsform. Resultatet visade att möjligheterna till lärande och utveckling var 
högre i de förvaltningsdrivna och bolagiserade sjukhusen jämfört med det 
privata sjukhuset, vilket anknyter till forskning som visat på att privata 
organisationer är mindre benägna att vidareutbilda sin personal (Boyne, 
2002). Däremot var det upplevda stödet från chefen högre i det privata och 
det bolagiserade sjukhuset jämfört med det förvaltningsdrivna. Detta resultat 
är i linje med tidigare studier som visat på ökad tydlighet, målstyrning, 
kultur och personalpolitik för privat driftsform jämfört med förvaltnings-
styrda verksamheter (Boyne, 2003; Cunha & Cooper, 2002; Zabalza & 
Matey, 2011). 
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I avhandlingen undersöktes även kontroll som en särskilt viktig resurs 
och detta var temat i Studie II. Med kontroll avsågs vilka möjligheter 
personalen har till inflytande och delaktighet samt att kunna påverka sitt 
dagliga arbete, och berör således participativa ledningsfilosofier. När det 
gäller allmänna nivåer av kontroll indikerar resultaten, i likhet med de 
övergripande resultaten för resurser, att det inte går att uttala sig generellt 
om skillnader i nivåer mellan driftsformer, utan snarare att dessa tycks bero 
på vilken aspekt av kontroll som står i fokus. Generellt sett var nivåerna för 
möjligheten att påverka sitt lokala, dagliga arbete (s.k. kontroll i arbetet) 
något högre än möjligheten att påverka centrala, organisatoriska frågor (s.k. 
kontroll över situationen). Det faktum att personal har mer att säga till om 
lokalt än centralt följer tidigare studier, inte minst inom vården, som visat att 
den lokala kontrollen på grund av decentralisering ökat medan däremot 
delaktighet och inflytande över organisatoriska frågor minskat (t.ex. 
Petterson, 2000a; Theorell, 2006). När det gäller skillnader i kontroll mellan 
yrkesgrupper visade resultaten i Studie II att administrativ personal generellt 
hade högre kontroll i båda dimensionerna (kontroll i respektive över arbetet) 
jämfört med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Resultatet faller in i 
ett större mönster av förskjutningar inom vården som en följd av nya 
styrsystem, där administrativ personal fått större makt och inflytande i 
organisationen på bekostnad av de traditionella professionsyrkena (Hassel-
bladh & Bejerot, 2007; Hedegaard & Ahl, 2013; Ruyter, 2007), oavsett 
driftsform (DiMaggio & Powell, 1983).  

När det gäller skillnader mellan driftsformerna visade resultatet från 
Studie II att personalens upplevelser av kontroll i arbetet var högre på 
förvaltningsdrivet sjukhus jämfört med bolagiserat sjukhus. För sjuk-
sköterskor i Studie I framkom på motsvarande sätt att denna typ av kontroll 
(i denna studie benämnd autonomi i enlighet med resursparadigmet) var 
högre på det förvaltningsdrivna sjukhuset jämfört med såväl det bolagiserade 
som det privatdrivna sjukhuset. Resultatet går även här i linje med tidigare 
forskning (Härenstam et al., 2004) och kompletterar bilden från en jäm-
förelse av privat och förvaltningsdriven geriatrisk vård som inte fann några 
skillnader i kontroll över arbetet mellan dessa driftsformer (Höckertin, 
2008). En möjlig förklaring till de lägre nivåerna av den lokala kontrollen 
(kontroll i arbetet/autonomi) kan vara att privata organisationer i högre 
utsträckning använder sig av en typ av rationaliseringssystem, som bygger 
på standardisering av arbetsflöden, för att därigenom uppnå positiva effekter 
för verksamhetens lönsamhet, produktivitet och kvalitet (Bhasin & Burcher, 
2006). Inom sjukvården skulle en sådan strategi kunna ses som ett försök till 
resursoptimering och minskning av outnyttjad tid, liksom ett sätt att minska 
risken för felbehandlingar genom minskade frihetsgrader i situationen 
(Pfeffer, 1997). Det behövs dock fortfarande fler uppföljande studier som 
prövar denna rationaliseringstes i förhållande till olika aspekter av kontroll 
och andra arbetsvillkor i olika driftsformer. 
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En tredje typ av ”friskfaktorer” handlar om bemyndigande, vilket stod i 
fokus för Studie III. Här studerades vårdpersonal på Capio S:t Görans 
Sjukhus AB, som följdes från att vara ett bolagiserat landstingsägt till att bli 
ett privat vinstdrivet sjukhus. I likhet med tidigare forskningsansatser (t.ex. 
Seibert et al., 2011) fokuserade Studie III på fyra dimensioner av 
bemyndigande. Däremot applicerades för första gången en mönsteransats på 
bemyndigandets utveckling över tid med den konfigurativa gestalten av fyra 
dimensioner av bemyndigande (mening, kompetens, självbestämmande och 
inflytande) i centrum. En sådan ansats svarar upp mot tidigare uppmaningar 
om att studera dynamiska kombinationer av bemyndigandets dimensioner 
för en bättre teoretisk förståelse av begreppet (Wang & Lee, 2009). Häri-
genom eftersträvades att skildra hur vårdpersonalen upplever sina arbets-
villkor i termer av att vara bemyndigad, vilket handlar om den proaktiva 
kraften att använda sina resurser i arbetet. Tidigare forskning har visat att 
faktorer som ledarskap, organisationsstruktur och HRM tycks kunna påverka 
personalens bemyndigande (t.ex. Ehrnrooth, 2002), vilket illustrerar den 
nära kopplingen mellan organisatorisk styrning och personalens upplevelser 
av bemyndigande och även andra klimatvariabler. 

Resultatet visade på åtta tydliga mönster i bemyndigande, som 
vårdpersonalen kunde placerades in i. De identifierade klustren, som identi-
fierades utifrån dimensionerna mening, kompetens, självbestämmande och 
inflytande, uppvisade generellt hög stabilitet över tid. Individerna i flera av 
klusterna uppvisade stor sannolikhet att kvarstå i liknande mönster även 
efter privatisering. De framträdande mönstren hade alltifrån låga värden till 
höga värden i alla dimensioner, men olika former av mellangrupper 
identifierades också, och som utmärktes av att en eller flera dimensioner var 
starka medan resterande var svaga. Medan nivåerna av bemyndigandets 
underdimensioner i princip var konstant för vårdpersonalen under organisa-
tionsförändringen, från att sjukhuset drevs som bolag till att det privatiserats, 
förelåg en stor spridning i de identifierade gruppernas bemyndigande-
profiler. En typisk sjuksköterskeprofil identifierades genomgående på 
sjukhuset och denna karaktäriserades av relativt höga värden i kompetens 
men låga värden i övriga dimensioner. Denna grupp kan utifrån sin profils 
utseende ses som de Underutnyttjade. Som påpekats av Bergman och Trost 
(2006) kan det vara svårt att relatera typologiska fynd till resultat från 
variabelorienterade metoder, då utgångspunkterna för analyserna är så olika.  

Efter privatiseringen blev fler profiler typiska för såväl yrkestillhörighet 
som för kön. Detta gällde för profilen som benämndes Referensklustret (med 
höga värden i mening och förhållandevis genomsnittliga värden i övriga 
dimensioner), som över tid utvecklades till att bli ett typiskt kluster såväl för 
läkare som för män. På motsvarande vis blev profilen de Maktlösa (med låga 
värden i alla dimensionerna, särskilt självbestämmande och inflytande) ett 
typiskt undersköterskekluster efter privatiseringen. Denna observerade 
tendens kan i sin tur klassas som en yrkesmässig statusdifferentiering. Lik-
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nande fynd har rapporterats vid organisationsförändringar i privat sektor där 
individer med lägre utbildning är särskilt utsatta för negativa konsekvenser 
(Härenstam et al., 2004). Resultaten anknyter även till forskning som 
allmänt konstaterat stora ojämlikheter inom vården med avseende på status 
och hierarki, liksom mellan män och kvinnor (Falkenberg, 2010; Hedegaard 
& Ahl, 2013; Howard & Geist, 1995). Studie III visar att denna status-
stratifierande mekanism tycks vara starkare vid vinst i vård, jämfört med när 
vården drivs utan direkt vinstintresse. Resultatet att undersköterskor löpte en 
större risk för att bli mindre bemyndigade efter privatisering skiljer sig 
delvis mot tidigare privatiseringsforskning som jämfört olika vård-
yrkesgrupper och som snarare pekat på att sjuksköterskor tycks vara en mer 
utsatt yrkesgrupp än undersköterskor när sjukhuset privatiserats (Falkenberg 
et al., 2009).  

Skillnaden i slutsatser skulle kunna bero på olika metodologiska 
angreppssätt, där Falkenberg et al. (2009) använde sig av variabelorienterad 
analys, medan föreliggande studie snarare studerade vårdpersonalens ut-
veckling utifrån personorienterad teori och metod (jfr Bergman et al., 2003). 
Den personorienterade ansatsen möjliggör en större sensibilitet för faktiskt 
framträdande mönster, kopplat till såväl longitudinella förändringar som 
yrkestillhörighet. Trots att föreliggande resultat behöver replikeras, finns 
stöd för att privatisering kan innebära en omfördelning av arbetsuppgifter till 
anställda med lägre kompetens (Östlin, 2005), vilket i detta fall skulle kunna 
tolkas som undersköterskor. Vidare visar en svensk jämförelse av olika 
socioekonomiska gruppers utveckling mellan 1991/1993 och 2005/2007 på 
att undersköterskor tillhör den grupp som haft sämst utveckling med 
avseende på psykosociala och ergonomiska arbetsvillkor (Hemström, 2010).  

Privatiseringen innebar samtidigt en motsatt tendens för vårdpersonalens 
bemyndigandeprofiler, som kan beskrivas som en standardiseringsprocess. 
Vårdpersonal som före privatiseringen antingen hörde till det förhållandevis 
starka klustret Hög kontroll (höga världen i självbestämmande och 
inflytande) eller det tämligen svaga klustret de Underutnyttjade (se 
beskrivning ovan) tenderade att i större utsträckning än slumpen byta profil 
efter privatisering till det medelmåttiga Normerade-klustret, som karak-
täriserades av genomsnittliga nivåer i alla dimensioner. Med andra ord fick 
de med högt bemyndigade något mindre bemyndigande efter genomförd 
privatisering, samtidigt som de med lite bemyndigande fick mer efter 
genomförd privatisering. Denna standardiseringstendens skulle kunna tyda 
på en tilltagande HR- och kulturstyrning som tidigare observerats vid 
privatisering (t.ex. Cunha & Cooper, 2002; Salama, 1995; Zabalza & Matey, 
2011) och som kan förmodas harmonisera anställdas upplevelser av 
arbetsvillkor. Även inom den offentligstyrda svenska vården har obser-
vationer gjorts som visar på en tilltagande styrning av professionsyrkena 
genom NPM, och som syftar till att underordna professionernas särställning 
gentemot de nya styridealen (Hasselbladh & Bejerot, 2007). Föreliggande 
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resultat kompletterar därmed tidigare forskning genom att visa att denna 
trend tycks fortsätta då verksamheten privatiseras. Ytterligare ett tillägg till 
kunskapsläget är att en harmonisering av anställdas arbetsvillkor samtidigt 
innebär att viss vårdpersonal kan uppleva att deras grad av bemyndigande 
försämras efter privatisering. Resultatet anknyter till kritisk management-
forskning, som problematiserar oönskade effekter av ledarskap och 
managementstyrning för de anställda (t.ex. Alvesson & Willmott, 2002) och 
illustrerar samtidigt styrningsproblematiken inom vården.  

För de hälso- och arbetsrelaterade attityderna, som var tema i Studie I och 
II, framkom att utbrändheten hos sjuksköterskor var högre på det privata 
vinstdrivna sjukhuset jämfört med det förvaltningsdrivna. Resultatet går i 
linje med tidigare forskning som påvisat ökad mental och fysisk ohälsa efter 
privatisering (Cunha & Cooper, 2002). Däremot framkom inga skillnader 
mellan driftsformerna för personalens arbetstrivsel, vilket kompletterar 
bilden av att privat driftform kan ha såväl högre (Cunha & Cooper, 2002) 
som lägre arbetstrivsel (Nelson et al., 1995). Att skillnaderna i attityder och 
hälsa inte var större i de olika sjukhustyperna kan troligtvis förklaras av de 
förhållandevis samstämmiga mönstren av likartade arbetsvillkor. 

Sammantaget leder dock de små skillnaderna i nivåer av arbetsvillkor, 
attityder och hälsa mellan anställda på de tre sjukhusen till slutsatsen om en 
allmän likhet i psykologiska implikationer mellan förvaltningsdrivna, bo-
lagiserade och privata sjukhus.  

Arbetsvillkorens betydelse för arbetsrelaterade attityder 
och hälsa  
Trots att kunskapen om betydelsen av arbetsrelaterade krav och resurser i 
arbetet för anställdas attityder och hälsa generellt, och inom hälso- och 
sjukvården specifikt, är väl belagd (t.ex. Adriaenssens et al., 2011; Bakker & 
Demerouti, 2007; Karasek, 1979; Locke & Latham, 2002; Ryan & Deci, 
2000; Spreitzer, 1995), har enbart ett fåtal studier undersökt om sådana 
arbetsvillkor har olika betydelse för arbetsrelaterade attityder och hälsa i 
sjukhus med olika driftsform. Ytterligare kunskap om olika modeller för att 
beskriva arbetsvillkor är viktig utifrån såväl teoretiska som praktiska 
avseenden. Ur ett teoretiskt perspektiv handlar det exempelvis om att bidra 
till en ökad förståelse för modellernas användbarhet vid prediktion av 
attityder och hälsa i olika organisationsformer (Schaufeli & Taris, 2014). Ur 
ett praktiskt perspektiv gäller det exempelvis hur modellerna kan användas 
av HR för en bättre ledning och balansering av personalens resurser. 
Avhandlingen syftade därför även till att bidra till denna kunskap. 

När det gäller arbetsvillkorens betydelse för utbrändhet bland 
sjuksköterskor, vilket var temat för Studie I, framkom i linje med hypo-
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teserna att krav i arbetet hängde samman med mer utbrändhet, medan 
resurser i arbetet hängde samman med mindre utbrändhet (i båda fallen med 
kontroll för anställningstid och kön). Resultaten går i linje med tidigare 
forskning om betydelsen av krav och otillräckliga resurser för 
sjuksköterskors utbrändhet i såväl internationella som svenska sjukhus-
kontexter (Demerouti et al., 2000; Hallberg & Sverke, 2004; Sundin, 
Hochwälder, & Lisspers, 2011). Dessutom framkom i Studie I att krav i 
arbetet, jämfört med arbetsrelaterade resurser, var mer prediktiva för 
utbrändhet. Även detta resultat går i linje med teorin om arbetskrav och 
resurser som stipulerar att dessa två kategorier av arbetsvillkor korre-
sponderar mot delvis olika psykologiska processer. Medan alltför höga krav 
huvudsakligen leder till en uttömning av den anställdes energi och som i sin 
förlängning kan leda till utmattning och utbrändhet, bidrar resurser i arbetet 
mer till en motivationshöjande process (Bakker & Demerouti, 2007). I linje 
med samma teori hade upplevd kontroll i arbetet, som var temat för Studie 
II, större betydelse för arbetstrivsel än för arbetsrelaterade krav. Även här 
hängde kraven samman med lägre arbetstrivsel hos personalen, medan 
kontroll hängde samman med mer arbetstrivsel. I dessa sambandsanalyser 
kontrollerades för kön, ålder och yrke. 

I Studie III, som undersökte hur olika mönster i bemyndigande 
diskriminerade mot varandra i termer av prestation, trivsel, hälsa och tankar 
på frivillig uppsägning, framkom att vårdpersonalens bemyndigandegrad 
hade betydelse för deras arbetsrelaterade attityder och hälsoutfall. Av 
utfallen var prestationsmåttet (ansvar över arbetsresultat) det som 
diskriminerade mest mellan de olika profilerna, där de med starkare 
bemyndigandeprofiler än referensklustret rapporterade högre ansvar över 
arbetsresultat, medan de med mindre bemyndigande rapporterade lägre 
ansvar över arbetsresultat i förhållande till samma referenskluster. Mest 
avgörande för förmågan till diskriminering mellan dessa profiler var 
nivåerna i självbestämmande och inflytande, alltså aspekter av individens 
möjligheter till kontroll. Resultatet svarar mot tidigare identifierade forsk-
ningsbehov att identifiera optimala kombinationer av bemyndigandets 
dimensioner för anställdas välbefinnande och andra typer av arbetsrelaterade 
utfall för att uppnå en bättre teoretisk förståelse av bemyndigandets dynamik 
och uppträdande (Wang & Lee, 2009).  

En sammanvägning av de tre delstudierna talar för att arbetsrelaterade 
resurser (Studie I), liksom kontroll, såväl lokalt i de egna arbetsuppgifterna 
(kontroll i) som övergripande organisatoriskt (kontroll över) (Studie II) och 
upplevelser av bemyndigande i arbetet (Studie III), tycks spela en avgörande 
roll för (vård)personalens möjligheter till en god hälsa och positiva 
arbetsrelaterade attityder. Dessa typer av friskfaktorer kan ses som en fun-
damental förutsättning för en välfungerande arbetsorganisation. Jämfört med 
demografiska och yrkesrelaterade faktorer tycks de undersökta arbets-
villkoren vara långt viktigare för såväl arbetsrelaterade hälsoutfall som för 
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personalens arbetsrelaterade attityder. Efter kontroll för yrkes- och demo-
grafiska faktorer bidrog de undersökta arbetsvillkoren med att förklara 
ytterligare 7-39 procentenheter i utbrändhet, beroende på utfallsmått och 
sjukhus (Studie I) respektive 32-37 procentenheter i arbetsrelaterade atti-
tyder (Studie II), vilket betonar arbetsvillkorens stora betydelse (jfr Parker et 
al., 2003). 

Överlag tyder resultaten från de tre delstudierna på att de använda 
modellerna, arbetskrav-resursmodellen (Bakker & Demerouti, 2007), krav-
kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990) och modellen för bemyn-
digande (Spreitzer, 1995), i linje med tidigare resultat har god prediktiv 
funktion för såväl hälsa och välbefinnande som för andra arbetsrelaterade 
utfall. Dessa resultat belyser att sådana samband tycks vara universella med 
avseende på en driftsformskontext bestående av privat, bolagiserad och 
förvaltningsdriven sjukvård (Schaufeli & Taris, 2014). Med andra ord tycks 
varken vården i sig eller typen av driftsform utgöra något specialfall, utan 
sambandens styrka var relativt likartad mellan driftsformerna. Dock behövs 
mer forskning utifrån ett komparativt driftsformsperspektiv i liknande och 
andra kontexter för att ytterligare validera denna slutsats. 

Metodologiska överväganden 
Som för all forskning finns det i denna avhandling ett antal metodologiska 
frågor som bör kommenteras. Den första rör resultatens allmängiltighet. En 
central aspekt handlar om hur långt det är möjligt att gå för att utifrån 
insamlade data göra uttalanden om skillnader mellan privatiserade, 
bolagiserade och fortfarande förvaltningsdrivna driftsformer. Föreliggande 
avhandling har undersökt ett begränsat urval, med ett akutsjukhus per 
driftsform, vilket gör det svårt att dra säkra slutsatser till såväl andra 
sjukvårdskontexter som till driftsformsskillnader i andra sammanhang än i 
sjukvården. Även det faktum att data insamlades år 1998 och 2001/2002, gör 
det vanskligt att uttala sig om hur förhållandena ser ut idag. Sedan tiden för 
datainsamlingen har NPM succesivt etablerats som ett drivande styrideal 
(Zaremba, 2013; Öhrming, 2008), vilket innebär att det vore motiverat att 
studera både liknande verksamheter och samma sjukhus idag för att pröva 
om skillnader mellan driftsformer accentuerats eller minskats i takt med att 
NPM och andra styrsystem kommit att vinna gehör. Exempelvis är Lean 
implementerat i någon mån på de flesta svenska sjukhus idag (Weimarsson, 
2011). Som styrmetod kan Lean leda till såväl ökad standardisering i 
arbetsprocedurer som till bättre förutsättningar för inflytande i lagarbete, 
under förutsättning att personalens övriga arbetsvillkor är goda (Hasle et al., 
2012; Sederblad, 2013).  

Trots att föreliggande data samlades in för mer än ett decennium sedan, 
visar de på en nära koppling mellan hur personalen upplever sin arbets-
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situation, å ena sidan, samt hälsa och arbetsrelaterade attityder, å andra 
sidan. Styrkan i dessa samband borde rimligen inte vara mindre giltig idag. 
Däremot bör sambanden inte utan vidare extrapoleras till andra samhälls-
sektorer, då forskning visat att vårdanställda har hög inre motivation, 
professionsetik och särskilda arbetskaraktäristika (Ruyter, 2007; Sverke, 
Hellgren, & Gallager, 2000). Ytterligare en faktor som försvårar generali-
sering i villkor och utfall mellan driftsformer till andra yrkesgrupper är att 
hälso- och sjukvården i allmänhet är mer reglerad och formaliserad jämfört 
med andra yrkesgrupper, som exempelvis inom utbildningsväsendet eller 
transportsektorn (Allvin et al., 2012; Höckertin, 2008), där det också skett 
omfattande privatisering. 

Till frågan om generalisering hör även sociodemografiska skillnader i 
upptagningsområde. Att ta hänsyn till sådana skillnader är relevant givet att 
sociodemografiska faktorer kan hänga samman med hur vårdtunga och 
resurskrävande patienterna är i mötet med vårdapparaten och vårdgivarna. 
Exempelvis råder det stora regionala skillnader i livslängd, vilket kan ses 
som en indikator för att allmänhälsan är ojämlikt fördelad. Medan Danderyd 
har den högsta medelåldern; för kvinnor 86,0 år och för män 83,5 år (vilket 
är högst medelålder i landet), är motsvarande medelålder i Skarpnäck 82,2 
respektive 77,4 år (Lenhoff, 2011). Denna typ av olikheter, liksom andelen 
sjukskrivna och liknande typer av sociodemografiska ohälsoindikatorer, har 
dock inte inkluderats i föreliggande avhandling. Det kan därför inte uteslutas 
att denna brist kan ha påverkat såväl jämförelser av medelvärden i 
arbetsvillkor och utfall mellan driftsformer som jämförelser av produktivi-
tetsmåtten mellan de olika geografiskt belägna sjukhusen. Dock har sjuk-
husen, de olika upptagningsområdena till trots, relativt sett likartade speciali-
teter och inriktning vilket kan ha bidragit till att minska betydelsen av 
sociodemografiska skillnader (Lenhoff, 2011; Öhrming, 2008; Öhrming & 
Sverke, 2001).  

Ännu en faktor som hänger ihop med möjligheten till generalisering av 
resultaten är frågan om svarsfrekvens och bortfall. Att svarsfrekvensen var 
lägre på det privata Capio S:t Görans Sjukhus AB jämfört med de övriga 
sjukhusen (se Studie I och II) reser frågan om huruvida mindre nöjda 
medarbetare kan ha valt att inte svara på enkäten. Vid en longitudinell bort-
fallsanalys för det privata Capio S:t Görans Sjukhus AB och det förvalt-
ningsdrivna Södertälje sjukhus mellan datainsamlingarna 1998 och 2001/-
2002, där svaren från de som svarat vid båda tillfällena jämfördes med de 
som antingen lämnat sjukhuset vid den senare tidpunkten eller valt att inte 
svara, framkom att de som svarade vid båda tidpunkterna var något mer 
positiva i vissa avseenden, även om det i de allra flesta fall inte fanns några 
skillnader (Falkenberg, 2009). I bortfallsanalysen framkom emellertid 
samma svarstrend där det fanns skillnader mellan svarande och icke svaran-
de på båda sjukhustyperna, vilket gör risken lägre för mer positiva deltagare 
på det privata sjukhuset med lägre svarsfrekvens. Dock kan denna 
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svarstendens likväl ha påverkat resultaten i Studie III, som enbart undersökte 
utvecklingen av vårdpersonalens bemyndigande på Capio S:t Görans 
Sjukhus AB, och som följaktligen bara inkluderade dem som hade svarat vid 
båda tillfällena. Trots dessa begränsningar tyder resultaten, med en stan-
dardiserings- respektive differentieringsprocess, ändå på liknande mönster 
som i tidigare forskning om privatisering, med ökad konformism (Cunha & 
Cooper, 2002) och tryck på personal med lägre kvalifikationer (Östlin, 
2005). Med tanke på det begränsade forskningsläget som fortfarande råder i 
en komparativ driftsformskontext behövs mer forskning på likheter och 
skillnader mellan privat, bolagiserad och förvaltningsdriven organisations-
form, såväl i en sjukvårdsmiljö som i andra kontexter.  
 En annan fråga rör vad privatisering egentligen innebär i Sverige, och i 
vilken grad den är jämförbar med andra länders privatiseringar. I motsats till 
privatiseringar i flera andra länder har det offentliga i Sverige, genom 
landsting och kommuner, fortsatt ansvar för finansieringen, medan enbart 
driften privatiseras. Vidare gör införandet av NPM-inslag i den offentliga 
vården att eventuella skillnader mellan driftsformer tycks bli mindre. Det 
finns därmed starka skäl till att inte dra några långtgående slutsatser om 
implikationer av privatisering utanför den nationella kontext som har 
studerats här. I internationell forskning om psykologiska implikationer av 
privatisering benäms denna som en extrem organisationsförändring och en 
allvarlig livshändelse, som inte sällan åtföljs av nedskärningar (Burke & 
Nelson, 1998; Cunha & Cooper, 2002; Nelson et al., 1995). Till skillnad mot 
flertalet privatiseringar utomlands innebar privatiseringen av Capio S:t 
Görans Sjukhus AB inga större neddragningar av personal (Falkenberg, 
2010; Öhrming, 2008), vilket minskar risken för att neddragningar och inte 
organisatoriska förändringar av arbetsinnehåll och styrning som en följd av 
privatisering skulle ligga bakom de funna skillnaderna, dvs. en tredje-
variabelproblematik. Även sjukhusens relativa likhet i inriktning, storlek och 
geografiska placering bidrar till att göra slutsatser om likheter och skillnader 
gällande driftsformer i Sverige säkrare än om större skillnader i dessa 
grundförutsättningar funnits. 
 Avhandlingens klassificering av arbetsmiljön till arbetsvillkor och 
relaterade utfall väcker oundvikligen kausala associationer till liv. 
Föreliggande design med huvudsakligen tvärsnittsstudier tillåter dock 
överhuvudtaget inga slutsatser om att arbetsvillkor orsakar de arbets-
relaterade attityderna och hälsoutfallen. Tvärtom visar resultaten enbart på 
en samvariation, dvs. att dessa faktorer är associerade med varandra på så 
sätt att en förändring i arbetsvillkoren är relaterade till en positiv eller 
negativ förändring i ”utfallen”. För att närma sig kausala slutsatser behövs 
en annan forskningsdesign, exempelvis genom studier som testar för om-
vänd kausalitet (eng: crossed-lagged) eller genom att studera förändringar 
över tid mellan sjukhus som ändrar driftsform respektive kvarstår i samma 
regi (se exempelvis Falkenberg et al., 2009; Sverke, Hellgren, & Öhrming, 
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1999). Från tidigare empirisk forskning framkommer emellertid att liknande 
villkor som mätts i föreliggande avhandling temporalt föregår olika former 
av arbetsrelaterade attityder och hälsoutfall (t.ex. Hakanen, Schaufeli, & 
Ahola, 2008; Öhrming & Sverke, 2001). Frågan om kausalitet i samhälls-
forskning är dock en komplicerad fråga som kräver sofistikerade metoder 
och modeller för att göra slutsatser om riktningar i samband säkrare, inte 
minst mot bakgrund av sociala interaktioners ömsesidiga verkan (Bollen & 
Pearl, 2013; James & Sells, 1981; Zapf, Dormann, & Frese, 1996).  

Som grund för samtliga slutsatser i avhandlingen står de använda 
mätinstrumenten. En fråga som kan ställas är därför vad det är som 
egentligen mäts. När det gäller konceptualiseringen av möjligheterna till 
inflytande i arbetet (som i Studie I benämndes autonomi, i Studie II som 
kontroll i arbetet och i Studie III som självbestämmande) har nyare mät-
instrument utarbetats och som författaren till föreliggande avhandling inte 
haft tillgång till. Medan autonomi i denna avhandling utgick från en 
operationalisering om graden av frihet och oberoende som individen har i 
termer av att utföra sina arbetsuppgifter (Hackman & Oldham, 1975; Sverke 
& Sjöberg, 1994; Walsch, Taber, & Behr, 1980), finns nyare sätt att 
konceptualisera autonomi på (Morgeson & Humphrey, 2006), som differen-
tierar begreppet i tre besläktade aspekter som berör frihet i såväl arbets-
planering (eng: work scheduling), beslutsfattande (eng: decision making) och 
arbetsmetoder (eng: work methods). Vid en närmare granskning och jäm-
förelse av de påståenden som ingår framkommer att föreliggande autonomi-
begrepp, som mäts med fyra påståenden, avser frihet rörande arbetsplanering 
och beslutsfattande, dock inte avseende arbetsmetoder. Det faktum att 
avhandlingen inte förmår differentiera fenomenet autonomi i linje med 
modernare konceptualiseringar är naturligtvis en brist, som försvårar mer 
nyanserade förbättringsförslag vid en praktisk tillämpning. Dock är denna 
brist möjligen inte lika allvarlig i en så reglerad verksamhet som akut-
sjukvård, med utarbetade rutiner och riktlinjer kring arbetsmetoder, diagnos-
tisering och behandlingar av patienter, som gör frihetsgraden för inflytande 
mindre (Adriaenssens et al., 2011).  

För två mått har alltså benämningen kommit att växla mellan de olika 
delstudierna. Det ena rör det som i Studie I kallades ”autonomi”, i Studie II 
för ”kontroll i arbetet” och i Studie III för ”självbestämmande”. Att ett och 
samma mått fått olika benämningar har att göra med att måttet därigenom 
skulle passa den aktuella nomenklaturen. Samma resonemang gäller det mått 
som i Studie II kallas ”kontroll över en arbetssituation” och i Studie III be-
nämns ”inflytande”. Denna hantering skulle kunna upplevas som märklig i 
en så mättekniskt orienterad disciplin som psykologin, då det enligt detta sätt 
att se egentligen är ”samma sak” som mäts. Tilltaget kan dock försvaras med 
att det finns mycket forskning som mäter exempelvis krav (i linje med 
Karasek, 1979) fast med olika instrument. Likaså finns det olika sätt att 
fånga exempelvis kontroll (t.ex. de Jonge et al., 2010; van der Doef & Maes, 
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1999; Wulff, Lindfors, & Sverke, 2011) eller bemyndigande (t.ex. Kanter, 
1977; Kirkman & Rosen, 1999; Spreitzer, 1995). För det sistnämnda be-
greppet används i litteraturen även termer som självbestämmande, egenmakt 
eller inflytande, för att nämna några olika konceptualiseringar. I en relativt 
nypublicerad studie (Leggat et al., 2011), som undersöker psykologisk ”em-
powerment” med Spreizers originalmått (1995), kallas självbestämmande-
dimensionen på motsvarande sätt för autonomi. Stora avvikelser i opera-
tionalisering skulle visserligen kunna innebära en risk att frångå den 
ursprungliga definitionen, men kan samtidigt, framför allt om resultaten lik-
nar tidigare forskning, också bidra till att berika det aktuella forskningsläget 
genom att visa att det finns flera sätt att operationalisera ett visst begrepp på. 
Inom modern vetenskapsteori och ontologi kan en och samma entitet dess-
utom få olika funktion och betydelse beroende på i vilket teoretiskt ramverk 
och i vilken sammansättning (eng: assemblage) det ingår (DeLanda, 2006). 
Dessutom sker namngivande av objekt inte enligt någon naturlag eller 
prioriterad direktlänk till det i verkligenheten som pekas ut, utan handlar om 
sociala konventioner (Quine, 1960/1997; Wittgenstein, 1953/2001), vilket 
tonar ner frågan om originalitet till förmån för en mer öppen hållning. 

En uppföljande fråga i anslutning till vad som mäts rör risken att de olika 
organisatoriska ramarna i de olika driftsformerna gör att begrepp som 
exempelvis kvantitativa krav, rollkonflikt, målklarhet och delaktighet upp-
fattas olika, vilket både kan förstärka och förminska faktiska skillnader. I en 
organisation som aldrig haft klara mål eller målstyrning som en prioriterad 
strategisk HR-fråga är måhända inte frånvaron av klarhet anledning nog för 
att inta en mer distanserad hållning till sitt arbete. En kompletterande ansats 
är därför att låta kvantitativa datainsamlingar åtföljas av kvalitativa 
observationer och intervjuer för att därigenom bidra till en större och för-
finad förståelse kring hur olika villkor uppfattas och fungerar i olika verk-
samheter (Griffiths, 1999).  

Ytterligare en aspekt på temat mätningar rör vilka som inkluderas i en 
analys respektive vilka som utesluts beroende på internt bortfall. Medan de 
mått som användes i studie III imputerades för att minska det interna 
bortfallets storlek, användes inte denna procedur i Studie I och II. Denna 
skillnad i förfaringssätt kan försvåra jämförelser mellan delstudierna, och 
likaså slutsatserna från desamma, om imputeringen vore omfattande. I 
föreliggande fall var imputeringsgraden i Studie III dock betydligt lägre än 
gällande riktlinjer (det interna bortfallet i Studie III som imputerades var i 
storleksordningen 1,1 till 3,8 procent), vilket gör differensen mellan stu-
dierna med respektive utan imputering mindre dramatisk. Rent generellt 
anses imputering vara ett bättre sätt att hantera internt bortfall på jämfört 
med att inte imputera alls (Little & Rubin, 1987). 

Ett avslutande mättekniskt övervägande är att såväl ”oberoende” som 
”beroende” variabler i denna avhandling kommer från självskattning. Tidi-
gare forskning har uppmärksammat risken för att sambanden därmed kan 
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överskattas på grund av samma metod, så kallad mono-metodbias (för en 
systematisk genomgång av denna typ av argumentation, se Spector, 2006). 
Ett motargument till denna kritik är emellertid att upplevda arbetsvillkor 
förutsätter självskattade data (Berntson, 2008). Likaså kan strävan efter det 
subjektslösa seendet ifrågasättas som orealistiskt, eftersom det förutsätter ett 
objektivt seende som avbildar en verklighet utan vare sig sammanhang eller 
perspektiv. Fler studier behövs dock om förhållandet mellan arbetsvillkor 
och arbetsrelaterade utfall mellan driftsformer, särskilt sådana som kom-
binerar olika skattningstyper och data, som exempelvis chefsskattningar, ob-
jektiva utfallsmått som sjukskrivning samt aggregerade data på avdelnings- 
och kliniknivå (Härenstam, 2008).  

Även själva hälsobegreppet i avhandlingen kan diskuteras. I avhandlingen 
har en sorts negativ definition av hälsa använts, där frånvaron av ohälsa 
tagits till intäkt för hälsa. Denna linje följer traditionen inom den psyko-
logiska disciplinen som helhet. I en genomgång av tidskiften Journal of 
Occupational Health Psychology från 1996 fram till 2004 framkom att 94 
procent av innehållet i artiklarna konceptualiserade arbetsrelaterad hälsa 
negativt (Schaufeli & Salanova, 2007). I kontrast till denna negativa syn, 
som utgår från dysfunktioner i form av frånvaron av somatiska (biomedi-
cinskt perspektiv) och psykosomatiska (biopsykosocialt perspektiv) besvär, 
finns ett senare kompletterande synsätt med ett utpräglad fokus på funktion, 
dvs. en syn på hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Genom 
denna begreppsliga expansion blir positiv hälsa något mer än enbart frånvaro 
av ohälsa och hälsorelaterade problem (Lindfors, 2010; Ryff & Singer, 
1998a, 1998b). För fortsatt forskning om arbetsvillkor inom vården utifrån 
ett jämförande driftsformsperspektiv vore det därför angeläget att inkludera 
fler positiva och funktionella mått på hälsa och välbefinnande, som förmår 
identifiera försämrad eller förbättrad positiv funktion. 

För att i möjligaste mån besvara avhandlingens frågeställningar har två 
olika analystraditioner använts. Medan de huvudsakliga statistiska 
metoderna i Studierna I och II använde sig av variabelorienterade analyser, 
byggde Studie III till största del på analyser i enlighet med personorienterad 
teori och metodologi. Variabelansatsen innebär att lagbundenheter mellan 
variabler söks på gruppnivå, med variabeln som analysenhet. Analyserna 
vilar ofta på grundläggande antaganden och specifikationer om data, och 
använder sig huvudsakligen av linjära statistiska modeller. Exempel på 
sådana är Pearsons korrelation, multipel regressionsanalys, variansanalys 
och strukturekvationsmodellering. Variabelansatsen är lämplig att använda 
vid hypotesprövning och för att undersöka såväl medelvärdesskillnader som 
samband mellan specifika variabler. Personansatsen å sin sida (som 
användes i Studie III) innebär att mönstret av ett tillstånds ingående 
beståndsdelar är i fokus (Bergman et al., 2003). Genom att studera bestånds-
delarna som delar av en helhet möjliggörs uppmärksammandet av denna 
konfiguration som en typisk psykologisk upplevelse, som kan tangera ett 
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sorts tillstånd (Gagné et al., 1997; Seibert et al., 2011; Spreitzer, 2008; Wang 
& Lee, 2009). Ett sådant angreppssätt möjliggör även studiet av individuell 
förändring och stabilitet över tid på ett mer adekvat sätt jämfört med en 
variabelansats. Utan att gå så långt som att, liksom vissa forskare (Hanges, 
Lord, Godfrey, & Raver, 2004), föreslå ett ”paradigmskifte”, kan det vara 
fruktbart att komplettera och kombinera den traditionella och linjära 
variabelansatsen med en dynamisk och ickelinjär personorienterad ansats för 
att i framtida psykologiska studier öka förståelsen av organisations-
förändringar genom en metodtriangulering av flera paradigm (Burell & 
Morgan, 1979; Tolbert & Hall, 2009). 

Ägandeformen är också en fråga som kan tänkas påverka resultaten. 
Sedan privatisering infördes som driftsform i den svenska vården har ägarna 
succesivt bytts ut och köpts upp så att en stor del av den privata vården nu 
ägs av riskkapitalister. Med anledning av vad som framkommit i media om 
allt skarpare sparkrav som kan omgärda denna form av ägande liksom krav 
på snabb avkastning7, ter det sig angeläget att studera om de risker som 
ibland lyfts fram också syns i verksamheten.  

Teoretiska implikationer 
Under de senaste decennierna har den offentliga sektorn gradvis 
transformerats till en kvasimarknad (Hall, 2012). Detta gäller inte minst 
inom vårdsektorn, som anammat NPM-inslag för verksamheters styrning 
(Hood, 1995). Dessutom har nya driftsformer tillkommit, i form av bolagi-
serade icke-vinstdrivna och privat vinstdrivna organisationsformer som 
utmanare till den traditionellt förvaltningsdrivna. Den pådrivande kraften 
bakom dessa förändringar har varit en marknadsliberal ekonomisk och 
ideologisk diskurs, som framhållit den privata driftsformen som mer effektiv 
och produktiv jämfört med den traditionella offentligt drivna organisationen, 
som snarare har betraktats som en byråkratisk anakronism (t.ex. Sagers, 
2007).  

Det finns både för- och motargument till huruvida skillnader mellan 
driftsformer kan förväntas eller inte. Å ena sidan har införandet av NPM 
betraktats som ett sätt att förändra de anställdas identitet i linje med ett privat 
marknadstänkande, vilket syftar till att utjämna de forna skillnaderna mellan 
offentlig driftsform, som före managementreformen var mer traditionellt 
byråkratisk och drevs av ett särskilt offentligt värde-ethos, och privat vinst-
drivna organisationer (Kenny, Whittle, & Willmott, 2011). Å andra sidan 
kan vinst som verksamhetsmål förväntas förändra relationen mellan an-

                                                        
7 Målsättningen för riskkapitalistbolag är vanligen att sälja vidare ett uppköpt företag efter 3-7 
år, med ambitionen att under dessa år öka såväl lönsamhet som storlek betydligt (Engzell-
Larsson, 2013).    
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ställda och ledning, liksom mellan olika grupper av anställda, i det att indi-
videns kapacitet och duglighet kan prissättas och göras ekonomiskt mätbar 
på ett mer direkt sätt. Detta kan i sin tur få konsekvenser för såväl upplevda 
arbetskrav som resurser i arbetet. Som ett komplement till den befintliga 
management- och ekonomiska litteraturen antog därför avhandlingen ett 
arbets- och organisationspsykologiskt perspektiv för att därigenom förstå 
verkningarna av denna omvandling ur ett individperspektiv. Likaså finns be-
gränsat med studier som utifrån ett kvantitativt individperspektiv undersöker 
hälso- och sjukvårdens omvandling. Upplägget med såväl mätningar av 
nivåer i arbetsvillkor och utfall som analysen av betydelsen av arbetsvillkor 
för de anställdas attityder och hälsa pekar mot den ontologiska frågan om 
vilka egenskaper hos verkligheten som ska undersökas liksom mot den 
epistemologiska frågan genom vilka kriterier detta ska låta sig göras 
(Griffiths, 1999).  

Som demonstrerades i Studie III kan en kombinerad variabel- och 
personansats öka möjligheten till komplexa avbildningar och tillika bidra till 
förståelsen av psykologiska konsekvenser i samband med en organisations-
förändring. Med personorienterad metodik möjliggörs en fördjupad 
förståelse av individens arbetsvillkor och hur dessa villkor kan förändras vid 
privatisering, medan variabelorienterad ansats dels säkerställer att funna 
mönster faktiskt diskriminerar gentemot varandra, dels prövar skillnader och 
betydelser i enskilda faktorer (Bergman & Andersson, 2010). Genom att 
låna metodologiska och teoretiska inslag från andra discipliner, i detta fall 
från utvecklingspsykologin, kan således mer komplexa problem approcheras 
och lösas (Mills, 1959/2000). 

Mot bakgrund av NPM:s isomorfa drag mot marknadisering blir 
skillnader mellan det offentliga och det privata troligtvis mindre. Detta 
innebär att traditionellt enkla metodologiska ansatser med nivåjämförelser 
av arbetsvillkor och utfall tenderar att bli mindre funktionella som estimat 
för eventuella skillnader mellan olika driftsformer (Griffiths, 1999; Ytter-
myr, 2013). Icke desto mindre kan skillnader mellan de olika organisations-
typerna finnas, vilket dock kräver en annan typ av forskningsansats. Att 
undersöka skillnader i betydelser av olika arbetsvillkor för arbetsrelaterade 
utfall är en möjlig sådan ansats. Denna inriktning tangerar den 
språkfilosofiska insikten att ett ords betydelse är dess användning i språket 
(Wittgenstein, 1953/2001). Hur olika arbetsvillkor fungerar, liksom vad de 
betyder, avgörs enligt detta synsätt av den roll som de spelar i den specifika 
kontext som studeras. I forskning om HR-praktiker för erkännande av 
personalen och deras arbetsinsatser lyfts behovet fram av mer explorativ 
forskning om hur dessa praktiker är sammanvävda med organisatoriska 
styrsystem (Brun & Dugas, 2008; Hansen & Hermansson, 2012).  

Att analysera förändring som en konfigurativ process är ett annat möjligt 
angreppssätt, som transcenderar dominerande parametriska paradigm, där 
medelvärden, standardavvikelser och sambandsmått står i fokus (González-
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Romá, 2013). Att inkludera bemyndigande som en form av arbetsvillkor kan 
sägas korrespondera mot slutsatsen i en meta-analys (Parker et al., 2003) 
över det psykologiska klimatets betydelse för arbetsrelaterade utfall, som 
framhåller behovet av en fortsatt teoretisk och metodologisk utveckling av 
klimatbegreppet genom en alternativ och vidgad taxonomi, där även värde- 
och behovsbaserade processer tas med. Med en breddad ansats möjliggörs 
även en bättre spegling av komplexa organisatoriska förändringar 
(Andersson, 1999; Dooley, 2009; Styhre, 2002), liksom en mer fenomen-
driven forskning (Pfeffer, 1997), vilket lyfts fram som centralt för fortsatt 
progression inom det organisationspsykologiska fältet. 

Tillsammans ger avhandlingens studier en fördjupad bild av tänkbara 
konsekvenser av välfärdssektors styrning på psykologisk nivå. Därmed 
kompletterar avhandlingen forskningen om NPM och nya driftsformer inom 
sjukvården.  

Praktiska implikationer 
Som de förhållandevis sjukhusövergripande resultaten från delstudierna 
antyder är det för ledningen viktigt att oavsett driftsform arbeta med frågor 
som rör arbetsvillkor för att främja de anställdas hälsa, välbefinnande och 
arbetsrelaterade attityder. Frågor om arbetsvillkor är dessutom, i 
förlängningen, betydelsefullt för vårdkvaliteten. I den hittills största euro-
peiska studien av samband mellan arbetsmiljö och vårdkvalitet (studien om-
fattade 26 516 sjukskötersor och 422 730 patienter) framkom att en ökning 
av sjuksköterskors arbetsbelastning med en patient i patientrelaterade verk-
samheter innebar en sjuprocentigt ökad risk för sjukhuspatienten att avlida 
(Aiken et al., 2014). Likaså hade personalens utbildningsnivå stor betydelse 
för patienternas dödlighet. Den nära kopplingen mellan arbetsvillkor, 
arbetsrelaterade hälsoutfall och vårdkvalitet visar på vikten av en proaktiv 
HR-funktion som förmår arbeta med flera frågor samtidigt. Parallellt med 
stresspreventiva åtgärder behövs såväl kompetenshöjande insatser som 
program för utveckling och bibehållande av personalens motivation. Likaså 
behöver den politiska nivån tillgodose att löner och bemanning är i paritet 
med en välfungerande verksamhet. I en jämförelse mellan landstingen av 
effektivitet och produktivitet i hälso- och sjukvården konstaterades att inget 
landsting hade både lägst kostnad och bäst resultat (SKL, 2011). 

En förutsättning för att personalen ska kunna ge högkvalitativ vård är att 
de upplever sig ha tillräckliga resurser för att utföra sitt arbete väl. De olika 
positiva arbetsvillkor som lyfts fram i denna avhandling – arbetsrelaterade 
resurser rent generellt (Studie I) såväl som möjligheter till kontroll och 
inflytanden (Studie II) samt bemyndigande i arbetet (Studie III) – speglar 
sådana friskfaktorer och kan i ett vårdsammanhang ses som avgörande för en 
god vårdkvalitet (Brancato, 2006; Williamsson, 2007). Att den vårdande 
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personalen själva upplever en god psykosocial arbetsmiljö går även i linje 
med Riksrevisionsverkets rekommendationer om en omriktning mot mer 
patientcentrerade indikatorer som patientbemötande, kommunikation och 
respekt för patientens behov och förutsättningar (RiR, 2013). En utmattad 
och cyniskt inställd vårdpersonal som hellre tänker på att lämna 
organisationen än på sina patienter, korresponderar knappast med ett ökat 
patientorienterat fokus. Som framgick i Studie III skilde sig dock 
vårdpersonalens bemyndigande åt stort mellan olika grupper i termer av 
upplevd mening, kompetens, självbestämmande och inflytande, oavsett om 
sjukhuset drevs som bolag eller i privat regi. Resultatet illustrerar ut-
maningen i att utifrån ett styrningsperspektiv bemyndiga och utrusta 
medarbetarna med tillräckliga resurser givet deras arbetsuppgifter och kom-
petensnivå, något som utifrån ett effektivitets- och vårdkvalitetsperspektiv 
borde vara av högsta vikt. Denna uppgift anknyter i sin tur till diskursen om 
de stora svårigheterna för ledningen att få med sig professionsyrkena i 
implementeringsarbetet med NPM-inspirerad styrning (t.ex. Bejerot & 
Hasselbladh, 2013; Öhrming, 2008). 

 En implikation för fortsatta effektivitetssträvanden och management-
system är därför att ägna särskild vikt vid inkluderande och deltagande 
tillvägagångssätt, som kan följa av mer medarbetarkontroll, vid införandet 
av styrsystem som berör professionsgrupper inom hälso- och sjukvården.  

Slutsatser 
Omställningen av välfärdsstatens styrning mot marknadsanpassning och nya 
driftsformer har skett utifrån föresatser om högre effektivitet och vård-
kvalitet. Trots att dessa mål förutsätter goda arbetsvillkor är kunskapen 
bristfällig kring vilka implikationer dessa nya styrideal får för personalens 
förutsättningar att fungera väl. Med utgångspunkt i tre psykosociala arbets-
miljömodeller testades därför för skillnader mellan ett privat, ett bolagiserat 
och ett förvaltningsdrivet sjukhus med avseende på nivåer i arbetsvillkor 
(krav, resurser, kontroll och bemyndigande) samt arbetsrelaterade attityder 
och hälsa. Dessutom undersöktes vilken betydelse arbetsvillkor hade för 
personalens attityder och hälsa. Resultaten visar att nivåer av arbetsvillkor 
och arbetsrelaterade utfall var förhållandevis likartade mellan drifts-
formerna. Likaså var betydelsen av arbetsvillkoren för personalens arbets-
relaterade attityder och hälsa påfallande lika. Sammanfattningsvis tycks de 
psykologiska mekanismerna för personalens attityder och hälsa vara 
allmängiltiga inom offentlig och privat vård.  
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