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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel:          Organisationsstruktur och styrsystem – en fallstudie av UMAS 
 
Seminariedatum:      2004-01-13 
 
Ämne/kurs:      FEK 581 Kandidatseminarium, 10 poäng 
 
Författare:  Galia Bengtsson 
                                      Anna Göransson 
 
Handledare: Mikael Hellström 

                Gert Paulsson 
 
Företag: Universitetssjukhuset MAS (UMAS) 
 
Fem nyckelord:          Organisationsstruktur, styrsystem, ansvarsenheter, decentralisering och                           
 målbild. 
 
Syfte:                            Att beskriva och analysera hur organisationsstruktur och styrsystem 

samverkar för att uppnå organisationens mål.  
 
Metod:  Den huvudsakliga metod som använts är abduktion, där försök gjorts att  

tolka ett enskilt fall med hypotetiskt mönster som förklaringsmall för att 
sedan styrka tolkningen med nya observationer gjorda bland annat 

 genom ostrukturerade intervjuer.  
 
Slutsatser:              UMAS är i nuvarande organisation en kombination av professionell 

byråkrati, divisionalisering och en liten del innovativ organisation. En 
decentraliserad organisationsstruktur gör det möjligt att styra med 
ekonomiskt ansvar, men ställer också ökade krav på kontroll och 
uppföljning. De formella styrsystem som används på UMAS är framför 
allt enheter med kostnads- och resultatansvar, internpriser och budget. 
Budgeten är ett effektivt styrmedel i en anslagsfinansierad verksamhet 
som UMAS, genom att ansvar förtydligas och kontroll och uppföljning 
möjliggörs. Det är också viktigt att det i styrsystemen och 
organisationsstrukturen skapas incitament för att få medarbetarna till att 
arbeta för verksamhetens bästa, för att dess mål och visioner ska uppnås. 
Belöningssystem skulle här kunna vara användbart, men detta saknas på 
UMAS. 
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ABSTRACT 
 
Title:                    Organizational structure and management control systems – a case study 

of Malmö University Hospital (UMAS) 
 
Authors:                    Galia Bengtsson and Anna Göransson 
 
Advisors: Mikael Hellström  and Gert Paulsson 
 
Course: Bachelor thesis in business administration, 10 Swedish Credits (15 ECTS) 
 
Date: 13/01/04 
 
Organisation:              Malmö University Hospital (UMAS) 
 
Key words:                 Organizational structure, management control systems, responsibility 

centers, decentralization  and descriptions of aimes 
 
Purpose:                      To describe and analyze how the organizational structure and 

management control systems cooperates to reach the organization´s 
descriptions of aimes.  

 
      Methodology:  We have made a qualitative case study in which attempts have been made 

to interpret a single case with a hypothetical pattern as explanation. Then 
we have tried to confirm the interpretation with new observations  made 
through non-structured interviews.  

 
Theoretical                Two main theories have been used in this study; Mintzberg´s theory of 
perspectives:               structuring of organizations and Anthony & Govindarajan´s theory of    
                                     management control systems. 
 
Empirical                    The empirical base was made through interviews with employees of 
foundation:                 the University hospital of Malmö. The interviewed employees work at  

different  levels in the organisation. We interviewed the executive of the 
economic department and different operating executives.      

   
Conclusions:              In the present organization, UMAS is a combination of professional 

bureaucracy, divisionalization and, to a part, innovative organization. A 
decentralized organizational structure make it possible to have control by 
economic responsibility, but this also means higher demands on control 
systems. The formal control systems used in UMAS are above all 
responsibility centers, transfer pricing and budget. The budget is an 
efficient tool of control in a nonprofit organization as UMAS.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
Den offentliga sektorn har varit föremål för stor uppmärksamhet på senare tid. Verksamheter har 
utsatts för omfattande krav på förändringar vilket har medfört att de idag ser annorlunda ut  och 
styrs på ett annat sätt än för tio år sedan. De ekonomiska förutsättningarna har försämrats och 
krav har ställts på ökad effektivisering och utveckling. Detta har fört med sig att nya metoder och 
modeller för organisation och ekonomisk styrning har införts inom skilda delar av den offentliga 
sektorn, som ett sätt att hantera omvandlingstrycket. (Brorström/Haglund/Solli, 1999) 
 
Förändringarna kan karaktäriseras som en modernisering och utveckling av styrformerna, för att 
möjliggöra en mer marknadsliknande styrning. Syftet med förändringarna har dels varit att inför 
omvärlden visa upp förmåga att genomföra förändringar och tillämpa mer effektiva metoder, dels 
att med hjälp av nya styrmodeller finna nya vägar för utveckling och förändring av verksamheter. 
(Brorström, 1994) 
 
Inom hälso- och sjukvården har dessa förändringar varit påtagliga, då de ekonomiska 
förutsättningarna försämrats samtidigt som kraven har fortsatt att vara höga. Detta har inneburit 
att det har varit nödvändigt att förändra arbetsmetoderna för att möta utvecklingen.  
 
Ett exempel på förändringsarbete för att möta utvecklingen finner man på Universitetssjukhuset 
MAS, där man nu arbetar efter en målbild om hur sjukhuset ska utvecklas långsiktigt. I samband 
med detta har det även genomförts en organisationsförändring. 

1.2 Problemdiskussion 

För att en organisation framgångsrikt ska kunna uppnå sina mål och visioner, så är det av stor 
betydelse hur organisation och styrsystem är utformade. Styrsystemen är till för att hjälpa 
ledningen att styra organisationen mot dess strategiska mål och styrningens primära uppgift är 
därför att verkställa strategin. Men styrning är bara ett av de verktyg som ledningen använder sig 
av för att implementera organisationens strategier. Implementering av strategin sker också genom 
organisationsstruktur, ledarskap och kultur.  
 
Organisationsstrukturen specificerar rollerna, vilka relationer och ansvarsfördelning som är 
underlag för beslutsfattande inom organisationen. Ledarskapet innebär att utveckla den kunskap 
som behövs för att verkställa organisationens strategi. Kulturen avser de allmänna värderingarna, 
attityder och normer som uttryckligt eller implicit styr medarbetarnas agerande. 
(Anthony/Govindarajan, 2001) 
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Inom den klassiska organisationsläran dominerar synsättet att det finns ett bästa sätt att 
organisera företag och organisationer. En motreaktion till detta synsätt är Contingency-teorin, där  
den bästa organisationen beror på i vilken situation organisationen befinner sig. 
(Bruzelius/Skärvad, 2000) Att analysera situationens krav på organisation och styrsystem är 
därför viktigt vid allt organisationsarbete. En situationsanalys gör det möjligt att systematiskt och 
medvetet välja lämpligt sätt att utforma både organisation och styrsystem.  
 
Utifrån contingency-teorin har man inom forskningen kommit fram till att det är många faktorer 
som tillsammans påverkar organisationsstruktur och styrprocesser i en organisation. Både 
strukturen och processerna är beroende av flera externa och interna faktorer. Det har identifierats 
att viktiga faktorer som påverkar styrprocessernas utformning bland annat är storlek, miljö, 
teknologi, oberoende och strategier. (Anthony/Govindarajan, 2001) 
 
 

Mål/Vision 
 
 
 

                                 
 

  Organisationsstruktur                                      Styrsystem 
       
 
 
Ingen organisation kan, hur väl strukturen än passar till den valda strategin, effektivt 
implementera sin strategi utan ett väl anpassat styrsystem. Medan organisationsstrukturen 
definierar relationer och ansvar för olika chefer, behövs ett ändamålsenligt utformat 
kontrollsystem för att fungera effektivt. (Anthony/Govindarajan, 2001) 
 
För organisationsledningen är det viktigt att försöka se hur, och förstå på vilket sätt 
organisationsstrukturen samverkar med olika styrsystem. När förändringar sker inom 
organisationen så påverkas också förutsättningarna för styrningen, vilket är viktigt att ha i 
beaktande. Att införa nya styrsystem i organisationen är inte så självklart.  

1.3 Syfte 

Syftet är att beskriva och analysera hur organisationsstruktur och styrsystem samverkar för att 
uppnå organisationens mål.  
 
Frågeställningen blir således: 
 

- Hur ser organisationsstrukturen ut och vilka styrsystem används?  
- Hur samverkar dessa båda styrmedel för att organisationen ska uppnå sina mål? 
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1.4 Avgränsningar 

Då författarna avser att undersöka både organisationsstruktur och styrsystem, så kommer 
uppsatsen att fokusera mer på bredd än på djup. Både organisationsstruktur och styrsystem skulle 
var för sig kunna analyseras på djupet och därmed fylla en uppsats vardera, men eftersom 
författarna nu vill undersöka hur dessa samverkar så har istället bredden prioriterats. 
 
När det gäller styrsystem så har författarna valt att enbart behandla de formella styrsystemen. 
Avgränsning görs mot de informella styrsystem som kan finnas i en organisation i form av kultur 
och ledarskap. Orsaken till detta är att en analys av de informella systemen skulle kunna utgöra 
en uppsats i sig, och att det inte funnits möjligheter att ingående studera dessa system inom ramen 
för uppsatsens omfattning. 

1.5  Uppsatsens disposition  

Uppsatsen har delats in i sju tydligt avskilda kapitel: inledning, metod, teori, empiri, analys, 
slutsatser och reflektioner. Detta har gjorts för att strukturera uppsatsen och göra en uppdelning 
som kan kännas naturlig och enkel för läsare att följa.  
 
 
Inledning 

 
I inledningen redogörs för syftet och den övergripande 
problemformuleringen. Det ges också en bild av uppsatsval och förklaring till 
varför ämnet är relevant och intressant. 
  

Metod I metoden redogörs för tillvägagångssättet och motivering till val av litteratur 
och fallstudieobjekt. 
 

Teori I teoriavsnittet behandlas olika teorier som är relevanta för undersökningen 
och som på olika sätt lägger en grund för avslutande analys och slutsatser. 
 

Empiri I den empiriska delen presenteras fallstudieobjektet.  
 

Analys 
 

I analysen kopplas teori och empiri ihop i en analyserande diskussion för att 
tjäna syftet och lägga en grund för slutsatser. 
 

Slutsatser I det avslutande kapitlet presenteras våra slutsatser om hur styrsystem och 
organisationsstruktur förhåller sig till varandra. 
 

Reflektioner Här lämnas en värderande sammanfattning av arbetet. 
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2 Metod 

2.1 Avgränsning 

2.1.1Empiriska avgränsningar     

Valet att hålla sig till endast en fallstudie har varit ett resultat av en önskan att kunna nå så djupt 
som möjligt i en organisation – Universitetssjukhuset MAS, hädanefter kallat UMAS. För att nå 
detta djup och få en så bra helhetsbild som möjligt av organisationen, så har författarna valt att 
titta på olika chefsnivåer i organisationen. Alternativt hade en jämförande studie kunnat 
genomföras men på grund av den begränsade tiden för uppsatsarbetet, har antalet fallstudier 
begränsats till en.  
 
Författarna har valt att begränsa sig till att titta på styrsystem där kvalitativa data (alltså motsatsen 
till kvantitativa) och information behandlas. Avsikten är att enbart behandla de formella 
styrsystemen i den här uppsatsen, och inte de informella styrsystemen. Vissa system kan dock 
vara en blandning mellan t ex effektivitet och ekonomiska system. Det har inneburit vissa 
problem med den empiriska avgränsningen - var drar man egentligen gränsen? Urvalet av 
styrsystem som befunnit sig i gränslandet har baserats på om systemet i sig möjliggör eller 
underlättar förverkligande av målet (kvalitativ information, som tidigare nämnts). 

2.1.2 Teoretiska avgränsningar 

För beskrivningen och identifikationen av organisationsform har vi begränsat oss till Mintzbergs 
konfigurationsteori. Mintzberg erbjuder ett strukturerat ramverk som är lämpad att använda för 
analyser. Daft, Bruzelius, Jacobsen och Thorsvik med flera har intressanta aspekter, men det har 
varit svårt att hitta något lika tydligt ramverk som dessutom är så vedertaget som Mintzbergs 
konfigurationsteori. Bolman och Deal har en intressant uppdelning i Nya Perspektiv på 
Organisation och Ledarskap 1997.  Det är en intressant struktur där man tittar på en organisation 
ur fyra olika perspektiv - men det går inte att på samma sätt som med Mintzbergs 
konfigurationsteori att identifiera organisationstyper på ett tydligt sätt.   
 
När det gäller teorier kring styrsystem så har vi utgått från Management Control Systems av 
Anthony & Govindarajan. Deras teorier är allmänt vedertagna inom företagsekonomin och boken 
ger en bred översikt av olika styrsystem. Det finns mycket litteratur som behandlar olika aspekter 
av styrning och styrsystem, men författarna har här valt att huvudsakligen utgå från Anthony & 
Govindarajan. 
 
För att ge en rättvisande bild och uppfylla syftet hade det varit önskvärt med ytterligare teoretisk 
grund. Det gäller bland annat hur organisationer kan hantera nyare flexibla organisationsformer 
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och hur olika styrsystem samverkar med organisationsstrukturen. Dessutom har en betydande 
andel orefererat material använts som underlag för vår egen förståelse. 

2.2 Litteraturkritik 

Författarna har varit medvetna om att flertalet författare som refererats hämtar information från 
varandra och ofta säger samma sak på olika sätt, men tid har inte lagts ned på att kontrollera alla 
författares referenser. Detta kan ha orsakat viss förlust av andra författares synvinklar. 
 
Uppsatsen fokuserar starkt på Mintzbergs konfigurationsteori. Detta kan vara en svaghet särskilt 
som inriktningen är att utreda samspelet med styrsystem. Styrsystem a’la 1979, då 
konfigurationsteorin först etablerades, går knappt att jämföra med dagens möjligheter. I åtanke 
ska man dock fortfarande ha att konfigurationsteorin är vida accepterad och vedertagen, samt att 
den erbjuder en god referensram för att spåra förändringar i organisationsstrukturen.  
 
Det huvudsakliga teoretiska materialet om organisationsstrukturer baseras på Mintzberg. 
Möjligtvis kan man ifrågasätta om tyngdpunkten är för stor på hans konfigurationsteori.  
 
Det finns kulturella skillnader mellan den amerikanska idétradition Mintzberg följer och den som 
är ett faktum i svenska företag. (Affärsvärlden, ”Management - när kulturer krockar”) Det kan 
vara en felkälla läsaren ska vara medveten om.  
 
När det gäller valet att utgå från Anthony & Govindarajan för den teoretiska ramen för 
styrsystemen, så är författarna medvetna om att det finns flera som skrivit om styrsystem, men för 
att kunna begränsa uppsatsens omfattning så har inte fler tagits med.  
 
Valet av teorier kan också kritiseras utifrån att de inte behandlar offentlig sektor och svenska 
förhållanden. Författarna är även medvetna om att resultatet möjligen skulle kunna se annorlunda 
ut om andra författares teorier hade använts. Men för att kunna begränsa uppsatsens omfattning, 
så är det nödvändigt att begränsa sig vad gäller teorier.  

2.3 Angreppssätt  

2.3.1 Abduktion 

Den metod som oftast används i undersökningar som baseras på fallstudier kallas abduktion. 
Försök görs att tolka ett enskilt fall med övergripande hypotetiskt mönster som fungerar som 
förklaringsmall. Sedan styrks denna tolkning med nya observationer. (Alvesson/Sköldberg, 1994, 
s 42) 
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I uppsatsen tillämpas abduktion som angreppssätt, för att på så sätt kunna skifta mellan teori och 
praktik för att försäkra sig om upprätthållande av de kvalitativa kraven som följer med 
användandet av abduktion. Att använda sig av ett kvantitativt angreppssätt är behäftat med stora 
svårigheter, särskilt i en studie som inte är jämförande. Problemet kräver att författarna förstår det 
väl, och att de kontinuerligt reflekterar över teoretiska och empiriska material, samt att de tolkar 
uppkomna delresultat.   

2.4 Fallstudiemetodik  

När man gör undersökningar med statistiska metoder studeras ett fåtal aspekter hos flera olika 
fall. I en fallstudie gör man i princip tvärtom och studerar ett litet antal objekt mera ingående. 
Fallstudiernas ursprung går att finna i psykoanalysen och har sedan spridit sig genom 
samhällsvetenskapens olika delar. Wiedersheim-Paul och Eriksson utpekar fyra sammanhang där 
fallstudier är lämpliga:  
 
• som illustration  
• som hjälpmedel vid hypotesskapande  
• som metod vid aktionsforskning och förändringsarbete  
• vid nyskapande av teorier  
 
 (Wiedersheim/Eriksson, 1991, s 65-66)  
 
Det har varit lämpligt att använda sig av en fallstudie i uppsatsen. Detta eftersom den primära 
målsättningen varit att skapa förståelse kring organisationsstrukturen och dess samspel med olika 
styrsystem.  

2.4.1 Val av fallstudieobjekt 

Att välja vilken fallstudie som skall göras är inte en slumpmässig process, utan byggs på 
teoretiska grunder. En bedömning sker av olika kvaliteter hos objektet för undersökningen. 
(Svenning, 1999, s 103)  
 
I uppsatsen studeras UMAS, ett sjukhus som erbjuder sina tjänster till samhället. UMAS har valts 
av flera olika anledningar. Dels för att det är offentligt, dels för att det pågår stora förändringar 
inom organisationen. Dessutom så har deras goda vilja till samarbete också varit av stor vikt för 
valet. Men det betonas att UMAS inte skulle ha valts, om det inte varit passande för 
undersökningen. Idén att välja UMAS som undersökningsobjekt fick vi genom de många 
tidningsskriverier om psykiatrin i Malmö och dess planerade förändringar. När vi sedan tittade 
närmare på detta framkom att hela UMAS genomgick förändringar för att arbeta mot en ny 
målbild/vision och att det gjorts en organisationsförändring helt nyligen. 
 



Organisationsstruktur och styrsystem 
- en fallstudie av UMAS 
Bengtsson, Göransson 
 
 

 12

.1 Insamling av data  

Vid insamling av data bestäms hur arbetsmodellen skall fyllas med innehåll, överensstämmande 
mellan angreppssätt och modellen i sig: hur man skaffar material, underlag och data som behövs. 
Insamlingsbar data delas in i två kategorier: 
 
primärdata - som måste samlas in, och  
sekundärdata - som redan finns lagrad i t.ex. arkiv.  
 
Dessa två typer av data ställer olika krav på arbetsinsatsen, men skiljer sig också åt vad gäller 
lämplighet för olika problemställningar och syften. (Wiedersheim/Eriksson, 1991, s 76) 

.2 Primärdata  

Insamlingen av primärdata kännetecknas av den direkta kontakt mellan forskaren och 
respondenten som uppstår. Få respondenter och ostrukturerat undersökningsformat utmärker ofta 
primärdatainsamlingen vid kvalitativa undersökningar. Detta kan betyda att man använt sig av ett 
fåtal, djupare intervjuer som sällan följt strikta mallar utan är antingen halv-strukturerade eller 
ostrukturerade. Detta ger större frihet för undersökaren att sondera och gå djupare i det som 
kommer fram under intervjun som tros vara av störst intresse. (Wiedersheim/Eriksson, 1991) 
 
Till största delen har primärdata från intervjuer använts. Medvetna om att varje enskild person 
svarar utifrån sina ramar har försök gjorts att prata med personer från olika nivåer inom samma 
organisation för att sedan försöka jämföra dessa. Den bild som varje anställd gett färgas av hans 
eller hennes synvinkel på organisationen och dess styrning. Det måste finnas en medvetenhet om 
den form av bias som kan uppstå då intervjupersoner, medvetet eller omedvetet, förvränger 
sanningen om organisationen för att få det att framstå i bättre (eller sämre) dager än vad som är 
fallet. (Wiedersheim/Eriksson, 1991) 
 
Att välja intervjupersoner från flera olika nivåer tros kunna motverka detta något. Genom att 
utforma intervjuerna som diskussionstillfällen tror man sig har kunnat minska risken för att 
intervjuaren styr intervjupersonens svar. I materialinsamlingen har författarna begränsat sig till 
att använda ett eller två intervjuobjekt från olika nivåer i hierarkin. Troligen hade en mer objektiv 
bild av verkligheten uppnåtts om t ex intervjuer skett med fler personer inom organisationen. 
Bristande tid och resurser har dock gjort det nödvändigt att begränsa antalet intervjupersoner. 
Urvalet som beskrivs senare i metoden har troligtvis givit en god bild av sanningen eftersom det 
inte funnits någon alltför påtaglig faktor som kunnat leda till bias eller dålig validitet.  
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Fallobjektet har kartlagts genom insamling av information från nyckelpersoner.  
 
Intervjuobjekt1 Orsak till intervjuer 
 
Mona Rydén, chefssekreterare 
Pia Altgård, chefssekreterare 
 

 
Övergripande strukturell information och nuläge - 
grundläggande för att möjliggöra en grundläggande skiss 
och skapa förståelse för olika parametrar i 
organisationen som är kopplad till Mintzbergs 
preferenser för vad som avgör en strukturell 
konfiguration. 

 
Jan Eric Andersson, Ekonomichef/  
stf Sjukhuschef 
 

 
Kartläggning av sjukhusledningens arbetsmetoder och de 
ekonomiska styrsystemen. 
 

 
Sven Montan, Områdeschef 
 
Nils H Persson, Verksamhetschef 
 

 
Kartläggning av den operativa kärnans arbetsmetoder 
och exempel på hur styrning sker på olika nivåer i 
organisationen. 

.3 Intervjutekniker 

Olika intervjumetoder skiljer sig åt genom sättet på vilket frågor ställs och svaren noteras, om 
intervjuns karaktär är direkt eller indirekt samt hur många personer som intervjuas. (Svenning, 
1999, s 106)  
 
För att presentera intervjutekniken som använts i den här uppsatsen åskådliggörs Helleviks 
schema för intervjuformer. (Hellevik, 1977, s 104)  
 
  Registrering av svar  
  Osystematiskt  Systematiskt 
 
Presentation  av  

  
Osystematiskt 

  
Informell intervju  

 

  
Omöjlig kombination 

Frågor  
 Systematiskt  

  
Ostrukturerad intervju 

  

  
Strukturerad intervju 

 
I denna uppsats har intervjuer genomförts enligt den ostrukturerade metoden. 
 

                                                           
1 För beskrivning av tid och datum se källförteckning 
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Denna intervjuform sätter inga tydliga regler för hur den skall utföras. Personlig förmåga att 
skriva och kreativitet har mycket stor betydelse för vad resultatet blir. Då det saknas utarbetade 
regler att utgå från, finns det heller inte regler att framföra kritik från. En strukturerad guide för 
intervjuformen saknas. En ostrukturerad intervju passar i många olika sammanhang och kan vara 
utformad på många olika sätt. Översiktligt kan man indela den ostrukturerade intervjutypen på 
följande sätt:  
 
• Problemorienterad intervju  
• Problembaserad intervju  
 
I materialinsamlingen till uppsatsen har den problembaserade intervjutypen använts, då denna är 
mer av en djupintervju vars syfte primärt är analyserande. (Svenning, 1999, s 119) Här intervjuas 
då ett mindre antal personer kring givna punkter och teman, helt utan strukturerade formulär.  
 
Bandspelare är ett bra hjälpmedel då man riskerar att tappa tempo och viktig information om man 
använder papper och penna. För att kunna komma på nya uppslag för analyser och för att kunna 
fånga kommentarer i flykten bör man ändå göra anteckningar. Detta gäller alla typer av 
kvalitativa metoder. (Svenning, 1999, s 82) Författarna har här använt bandspelare. Anteckningar 
togs också med papper och penna som komplement eller för att nedteckna modeller och scheman. 
Efter varje intervju har bandinspelningen avlyssnats och skrivits ned ordagrant, för att inte missa 
någon information.  
 
Intervjuerna ägde rum i ett lugnt tempo, med väl tilltagna tidsramar. Det möjliggjorde att 
ytterligare förklaringar kunde ges och vi kunde ta vara på ”spinn-offs”. Dessutom fanns det hela 
tiden möjlighet att kontakta intervjuobjektet senare om något skulle vara oklart efter intervjun.  
 
För att förbereda sig för en intervju av detta slag bör stolpar nedtecknas som hjälper intervjuaren 
att föra intervjun i rätt riktning. (Svenning, 1999, s 81) Inför alla besök förberedde sig 
uppsatsgruppen genom att, utifrån de teorier som använts i uppsatsen, nedteckna ett 10-tal frågor 
som egentligen fungerade som ämnesbestämning, snarare än direkta frågor som skulle besvaras.  
 
”Rätt frågor till rätt person” (Svenning, 1999, s 119). Författarna har utgått från de områden som 
det behövts materialinsamling ifrån, för att identifiera relevanta intervjuobjekt. Den första 
kontakten gjordes med chefssekreterarna Mona Rýden och Pia Altgård som intervjuades för att få 
en grundläggande information och bakgrundsfakta om organisationsförändring och 
målbildsarbetet på UMAS. Dessa hjälpte även till med kontakter till andra personer i olika 
chefsställning, för vidare intervjuer. Eftersom organisationsförändringen på UMAS är ny och 
målbildarbetet kommit olika långt i verksamheterna, så har detta påverkat valet av 
intervjupersoner.  Intervjuer har skett med Sven Montan, områdeschef för området Barn, Urologi 
och Kvinnosjukvård och Nils H Persson, verksamhetschef för kliniken för njurmedicin och 
transplantation. Intervjun med Sven Montan var av särskilt intresse då han varit med tidigt i 
målbildsarbetet och innan den nya organisationen med områdeschefer inrättades. Skälet till att 
Nils H Persson intervjuades var att verksamheten redan påbörjat ett målbildsarbete innan sådant 
påbörjades i större omfattning på UMAS och att man därför kommit längre med detta än inom 
andra verksamheter. Vi intervjuade också Jan Eric Andersson, stf sjukhuschef/ekonomichef på 
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UMAS, för att få inblick i hur styrningen sker från sjukhusledningens perspektiv. Den inledande 
och uppföljande kontakten med intervjuobjekten har administrerats via telefon och e-mail. 
 
Att fler personer inte kom att ingå i intervjuserien beror på att så få kliniker ännu kommit igång 
med målbildsarbetet och att övriga områdeschefer var så nya på sina tjänster att de med stor 
sannolikhet inte kunnat bidraga med så mycket värdefull information. 

.4 Sekundärdata  

Sekundärdata kan vara företagsinternt material, vetenskapliga artiklar, information från Internet 
eller andra relevanta externa källor. (Wiedersheim/Eriksson, 1991, s 82) 
 
I uppsatsen har vi haft möjlighet att titta direkt på organisationen. Men vi har inledningsvis även 
använt oss av UMAS hemsida på Internet och haft möjlighet till att använda UMAS Intranet för 
att söka information. Vi har även fått tillgång till informationsmaterial som används inom UMAS 
i form av broschyrer personaltidning och internt material. 
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3 Teori 

3.1 Varför Mintzberg? 

Organisationsteori är ett mycket vitt begrepp som hämtar beståndsdelar så väl från 
företagsekonomin och statsvetenskapen som psykologin och sociologin. Beroende på vilken 
angreppsvinkel man väljer, förändras utformningen och innehållet i referensramen. Eftersom det 
primära intresset i den här uppsatsen ligger i att utreda samspelet mellan organisationsstrukturen 
och styrsystem har vi funnit Mintzbergs strukturella konfigurationer som en god utgångspunkt för 
den teoretiska referensramen. Mintzbergs huvudtes är dessutom att en organisation måste väljas 
med utgångspunkt i dess situation och sedan utformas på ett konsekvent sätt. Det innebär att 
situationen anger vilken organisationsform som är lämpligast men också att organisationsformen 
i sin tur bestämmer vad slags situationer organisationen kommer att behöva hantera.  
 
Referensramen är allmänt accepterad sedan 20 år tillbaka. Teorin behandlas i så gott som all 
grundläggande organisationslitteratur vi har varit i kontakt med som tar upp 
organisationsstruktur. Den ger ett gott verktyg för att bygga en bild av en organisation baserad på 
grundläggande strukturella element.  
 
Det ska inte förnekas att ett starkt intresse för Mintzbergs konfigurationsteori också ligger i 
grunden till varför ramverket valts, men detta är att betrakta som en styrka istället för en svaghet. 
Författarna har sett kandidatuppsatsen som en god möjlighet till fördjupning i Mintzbergs teorier, 
i en mer omfattande grad än vad som erbjuds vid universitetets olika kurser i organisationsteori 
där konfigurationsteorin ofta belyses som viktig men sällan behandlas på djupet.  

3.2 Organisationsstrukturer 

En organisation består enligt Mintzberg av fem delar. Enheterna kan se annorlunda ut i omfång 
och utförande beroende på vilken organisation som betraktas.   
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3.2.1 Strukturbeskrivning 

I botten av Mintzbergs modell återfinns den operativa kärnan. Det är här organisationens 
grundläggande arbetsuppgifter utförs - kärnverksamheten. Ovanför den operativa kärnan finns de 
administrativa komponenterna - två ledningsnivåer, den strategiska toppen med sina medarbetare 
och precis under dem mellanchefer som knyter ihop den strategiska toppen och den operativa 
kärnan. Till vänster om ledningsnivåerna återfinns teknostrukturen. Teknostrukturen består av 
specialister och analytiker, kvalitetskontrollanter, processanalytiker, revisorer etc som arbetar 
med standardisering av organisationens processer och aktiviteter. Till höger om den 
administrativa komponenten finns stödfunktionerna.  Stödfunktionen är en supportenhet till den 
operativa kärnan och utför arbetsuppgifter som inte ingår i kärnverksamheten, t ex FoU, kantin, 
juridiskt stöd, löneutbetalningar etc. (Mintzberg, 1979, s 18-21) 

3.2.2 Definition av den operativa kärnan 

Den operativa kärnans fyra primära funktioner:  
 

1) Säkra anskaffningen till produktionen. 
2) Förädla anskaffade komponenter. 
3) Distribuera varan eller tjänster som producerats genom försäljning och fysisk 

förflyttning. 
4) Sörja för direkt support till anskaffningen, förädlingen och distributionen. 

 

Figur 1, Organisationens fem grundläggande 
delar,         (Mintzberg, 1979, s 20) 
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Den operativa kärnan är den som utför det faktiska arbetet - produktionen av varor och tjänster i 
en organisation. (Mintzberg, 1979, s 24) 

3.2.3 Definition av den strategiska toppen 

Den strategiska toppen innefattar medarbetare med organisationsövergripande ansvar 
tillsammans med dess sekreterare, assistenter och annan stödjande personal. Den strategiska 
toppens ansvar är att styra organisationen och att allokera resurser. Den ska hantera 
organisationens relation till omvärlden - egentligen, hur öppen den ska vara och var företagets 
gränser ska kopplas till omvärldens gränser? Man fungerar också som talesman och yttersta 
representant för organisationen. Den strategiska toppen utvecklar också organisationens strategi 
och ska tillse att organisationen uppnår sin affärsplan/strategi och arbetar också med att förändra 
affärsplanen/strategin vid behov. (Mintzberg, 1979, s 24-26) 

3.2.4 Definition av mellanchefer 

Mintzberg menar att det finns en gräns för vilket kontrollspann en chef kan hantera. I mindre 
organisationer kan det räcka med den strategiska toppen för att styra organisationen. Men i större 
organisationer blir det en omöjlighet för den strategiska toppen att styra alla delar. Styrning 
kräver interaktion på lägre nivå och det är mellanchefernas funktion - att implementera den 
strategiska toppens styrning på lägre nivåer. Det kan finnas flera nivåer av mellanchefer, ett antal 
mellanchefer kan ha en mellanchef ovanför sig o s v. Mellancheferna arbetar också, precis som 
den strategiska toppen med att hantera dennes ansvarsområdes relationer till omvärlden och andra 
grupper i företaget. Detta sammantaget länkar samman den strategiska toppen med den operativa 
kärnan och mellancheferna blir därför en kanal för information och styrning (Mintzberg, 1979, s  
26-29)  

3.2.5 Definition av teknostrukturen 

Teknostrukturen består av de medarbetare som standardiserar processer och aktiviteter i 
organisationen och som inte deltar i det operativa arbetsflödet. De arbetar snarare med design av 
processer och standardisera dessa (Mintzberg, 1979, s 29-31)  
 
Mintzberg gör skillnad på tre typer av teknostrukturens delar som standardiserar olika typer av 
processer:  
 
• Arbetsstudien, som standardiserar arbetsprocesser 
 
• Controllern, som arbetar med långsiktig planering, budgetanalys, redovisning och 

standardiserar output.  
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• HR, som standardiserar kompetensen, d v s ser till att medarbetarna har en gemensam 
referensram som de förväntas handla efter. 

 
(Mintzberg, 1979, s 30) 
  
Teknostrukturen är särskilt effektiv när man kan mäta utförande för att öka effektiviteten. På 
olika nivåer i organisationen har teknostrukturen olika uppgifter och möjligheter. Hos den 
strategiska toppen utvecklas system för strategisk utveckling och finansiell kontroll. Hos 
mellanchefer utvecklas företagets ”intellektuella förmåga” genom utbildning. Det är främst i den 
operativa kärnan som arbetsmetoder standardiseras.     

3.2.6 Definition av stödfunktioner 

Stödfunktionerna består av den verksamhet som äger rum i organisationen och de medarbetare 
som inte är direkt förknippad med kärnverksamheten. De flesta större organisationer har mycket 
omfattande stödfunktioner.  

3.3 Övergripande designparametrar – centralisering och decentralisering  

Beroende på hur en organisation är uppbyggd och designad så flyttas beslutandemakten antingen 
upp eller ned i organisationen eller i horisontalplanet enligt Mintzbergs grundläggande figur av 
de fem organisatoriska beståndsdelarna. (Mintzberg, 1979, s 181-182) 
 
När all beslutandemakt koncentreras till en punkt i en organisation kallas den centraliserad. När 
man delar den mellan många punkter kallas den decentraliserad. (Mintzberg, 1979, s 184-185) 
 
När formell beslutandemakt delas ut nedåt i en organisation från den strategiska toppen till 
mellanchefer eller rent av personer i den operativa kärnan kallas det att vertikal decentralisering. 
(Mintzberg, 1979, s 188-190) 
 
Vid horisontell decentralisering vandrar beslutandemakt ut i organisationens tekno- eller 
stödstrukturer antingen genom medveten maktdelning eller indirekt genom de egenskaper eller 
kunskaper dessa besitter. Till exempel så kan den standardiseringsprocess som teknostrukturen 
inom ett företag har som ansvar att driva vara direkt påverkande på beslut då den satta standarden 
måste följas. (Mintzberg, 1979, s 192-193) 
 
Horisontell decentralisering kan indelas i fyra olika typer, med nr 1 och 4 som extremer: 
 

1) makten delas till en enda individ 
2) beslutandemakt delas ut till några få analyserare som påverkar systemet och besluten 

genom standardisering av systemet. Detta ger endast en begränsad form av horisontell 
decentralisering och kan ge som resultat en centralisering i vertikalplanet då chefer på 
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lägre nivå kan bli fråntagna en del ansvar och ledningens beslutandemakt ökar relativt 
dem. 

3) Experter kan ha både formell och informell beslutandemakt genom sin kunskap och de 
råd de kan ge andrabeslutsfattare. Skillnaden mellan dessa och personer som givits 
formell beslutandemakt blir allt mindre 

4) Beslutandemakt ges till alla i egenskap av deras medlemskap i organisationen 
 
Man kan också se decentraliseringsbegreppet i ljuset av vilka sorters beslut som sprids och till 
hur många platser rätten ges att fatta ett eller flera speciella beslut. Vid selektiv decentralisering 
så sprids makten att fatta beslut kring enskilda men olika saker på olika platser i organisationen, 
medan man vid parallell decentralisering sprider makten att fatta många sorters beslut till flera 
platser. (Mintzberg, 1979, s 189-192) 
 
De ovanstående typerna av decentralisering kan variera beroende på organisationens uppdrag och 
storlek, och de kan vara blandade inom en och samma organisation som vi delvis kommer att se 
nedan. (Mintzberg, 1979, s ff181) 
 
Ett skäl till att man decentraliserar en organisation är att all information och alla beslut som fattas 
inom den, inte kan förstås i en enda punkt. Ytterligare skäl är att organisationen snabbt kan svara 
på lokala omständigheter och att decentralisering kan fungera som stimulering och motivation.  
(Mintzberg, 1979, s 182) 

3.4 Strukturella konfigurationer 

Utifrån sammansättningen av de fem sektorerna bildar Mintzberg fem olika organisationstyper: 
enkel struktur, maskinbyråkrati, professionell byråkrati, divisionaliserad organisation och 
innovativ organisation.   
 
Alla organisationstyper består av fem olika delar, som har olika nyckelsektorer och olika 
karaktärer. Organisationstyperna framställs nedan. Det görs här inte någon djupare genomförande 
analys av de olika organisationstyperna. Inte heller har organisationstyperna i sina beskrivningar 
samma disposition. Det beror på att fokus i respektive typ varierar så kraftigt att en 
standardisering av dispositionen skulle motverka sitt syfte. 

3.4.1 Enkel struktur 

Strukturbeskrivning 
 
Entreprenörsorganisationen är en enkel organisationsstruktur som består av en minimal eller 
ingen teknostruktur, liten servicestruktur, otydlig arbetsfördelning och en liten administrativ 
hierarki. Strukturen är inte tydligt formad och det läggs inte ner mycket resurser på planering 
eller utbildning. Nyckeldelen är den strategiska ledningen som består av en eller ett fåtal 
människor som styr över den operativa kärnan, som i detta fall är organisk. Organisationer som 
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använder sig av denna struktur är oftast av mindre storlek där kommunikationen mellan anställda 
och ledning är informell. Ledningschefen har en viktig roll och stort ansvar i organisationen och 
måste därför vara ständigt uppdaterad i vad som händer, kommunikationen är därför högt 
prioriterat. (Mintzberg, 1979, s 305-308) 
 
Den enkla strukturen består av en strategisk ledning med brett kontrollspann. De anställda är inte 
indelade i enheter och mellanledningen är obetydlig. 
 

 

              Figur 2, Den enkla strukturen, (Mintzberg, 1979, s 307) 

 
Miljön i en entreprenörsorganisation kan ses som både enkel och dynamisk på samma gång. Med 
en dynamisk miljö menas en organisk struktur: Eftersom det inte går att förutsäga strukturens 
framtid är inte standardiseringar lösningen för att nå en bättre samordning. Något annat inom 
denna struktur kan även vara att de tekniska systemen inte alltid är raffinerade eller reglerbara 
eftersom det i sådana fall skulle kräva en servicestruktur inklusive en byråkratiserad operativ 
kärna för att få det reglerbart. (Mintzberg, 1979, s 308-311) 
 
De flesta organisationer har börjat med en enkel struktur som denna och flera har hållit fast vid 
den, då oftast mindre organisationer. En organisation med annan struktur kan tvingas att närma 
sig den mer enkla centraliserade strukturen då de blir utsatta för extrem fientlighet eller behov av 
en stark centrerad ledning. (Mintzberg, 1979, s 308-311) 
 
Problem och  frågor  
 
I en enkel struktur är alla beslut som har med strategier att göra centraliserade till chefen. 
Fördelen med centraliseringen är att den strategiska ledningen får full kunskap om den operativa 
kärnan. Fördelarna är också att det ger bättre flexibilitet och anpassningsförmåga eftersom endast 
en person behöver agera och man inte behöver ta hänsyn till andras åsikter när det gäller styrning. 
Flexibiliteten som råder i strukturen passar bra till enkla, dynamiska miljöer, till extremt fientliga 
samt till unga och små organisationer. (Mintzberg, 1979, s 311-313) 
 
Nackdelen med den centraliserade styrningen kan vara att det skapar förvirring mellan den 
strategiska och den operativa delen. Chefen kan bli för involverad i de operativa frågorna och då 
glömma den strategiska biten. Fallet kan även vara tvärtom, nämligen att de strategiska frågorna 
kommer i första hand och att den operativa delen blir förbisedd, vilket kan leda till en försämring 
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för hela organisationen. Entreprenörorganisationen anses vara den mest riskabla strukturen 
eftersom den är beroende av varje persons närvaro.  (Mintzberg, 1979, s 311-313) 

3.4.2 Maskinbyråkrati 

                          

                                   Figur 3, Maskinbyråkrati, (Mintzberg, 1979, s 325) 

 
Teknostrukturen som nyckelsektor 
 
Maskinbyråkratin är en sammansättning av Mintzbergs fem sektorer som starkt fokuserar på 
teknostrukturen och därmed standardiseringen av arbetsuppgifterna. Organisationsformen 
återfinns framförallt i större mogna företag som agerar i en stabil omvärld och där 
arbetsuppgifterna är av rutinartad form. (Mintzberg, 1979, s 325) 
 
Stark formalisering och standardisering av processer 
 
Maskinbyråkratin karakteriseras av stark formalisering och specialisering. Arbetsuppgifterna som 
utförs i den operativa kärnan är rutinmässig och kan utföras repetitivt enligt ett standardiserat 
mönster. Genom att optimera utförandet av de standardiserade processerna når man effektivitet. 
Detta gör att teknostrukturen spelar en stor och avgörande roll i organisationen. Detta leder också 
till att arbetsuppgifterna inte ställer särskilda krav på medarbetarnas utbildning eller kompetens. 
Arbetsuppgifterna utförs oftast på mindre än några timmar - i extrema fall under loppet av några 
veckor. (Mintzberg, 1979, s 314 - 317) 
 
Den omfattande standardiseringen av hur man arbetar medför ofta att styrning på lägre nivåer inte 
är det som blir lägre chefers uppgift, utan snarare kontroll och övervakning av att medarbetarna 
verkligen utför sitt arbete. Det stora intresset av kontroll och styrning genom standardisering 
beror till stor del på att man försöker eliminera osäkerheten i verksamheten för att verksamheten 
ska fungera smärtfritt. Genom att arbetsförloppet är noga kartlagt och analyserat och inte ger 
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svängrum eller möjlighet för enskilda medarbetare att agera situationsbetingat är den sårbar om 
något faller utanför ramarna. Det finns ett antal exempel på s k kontingensbyråkratier; t ex 
räddningstjänsten där man använder sig av standardiserade metoder, men ofta tvingas till att 
improvisera på plats. Men fortfarande är organisationens agerande beroende av graden av 
osäkerhet. Om organisationen kan förfara enligt standardkonceptet uppnår den ett bättre resultat. 
(Mintzberg, 1979, s 314-318, s 320-333) 
 
Den operativa kärnan 
 
För att osäkerheten ska minimeras försöker maskinbyråkratier isolera den operativa kärnan från 
extern påverkan. Ju mer beroende den operativa kärnan är av omvärlden och omvärldens 
fluktuationer desto mer sårbar är organisationsformen. (Mintzberg, 1979, s 320-321) Forskare 
från McGill-universitetet har kunnat visa att maskinbyråkratin är mycket dålig på att hantera 
förändringar och extern miljöpåverkan. Den agerar effektivast i en stabil och enkel omvärld. 
(Morgan, 1999, s 60) 
 
Mellanchefens och den strategiska toppens roll 
 
Mellancheferna spelar en viktig roll för att synkronisera arbetet i de olika enheterna, men är 
också starkt funktionsindelade. (Mintzberg, 1979, s 315) Detta ställer särskilda krav på den 
strategiska toppen i maskinbyråkratin eftersom det bara är den som kan överblicka hela 
organisationen. Den strategiska toppen är därmed ansvarig för samordningen och 
resursallokeringen till de olika funktionerna i organisationen. Det ska också noteras att 
teknostrukturen har stort inflytande över organisationen eftersom det är den som utformar de 
standardiserade metoder varefter organisationen arbetar. Den strategiska toppen är mottagare av 
den samlade informationen från organisationen som har filtrerats och bearbetats av 
mellancheferna. För att kommunicera nedåt i organisationen och utöva sin styrning används 
samma kanal i inverterad form. Mellancheferna ansvarar i nedåtstigande led för att styrningen 
implementeras enligt den strategiska toppens önskemål. (Mintzberg, 1979, s 322-323)  
 
Mellancheferna har tre grundläggande uppgifter i maskinbyråkratin: 

 
• Hantera störningar mellan olika funktioner och koordinera dem 

 
• Trots den starka standardiseringen av aktiviteter och processer uppstår problem när arbetet inte 

är synkroniserat. P g a den starka formaliseringen och bristen på informell kommunikation kan 
den operativa kärnan inte på egen hand lösa synkroniseringsproblemen, utan dessa måste lösas 
genom ledningen.   
 

• Understödja teknostrukturen och i samarbete med processanalytiker, och annan personal som 
definieras som teknostruktur, utforma standardisering och implementera den.  
 

• Samla in och bearbeta information för vidare distribution uppåt i hierarkin och implementering 
av riktlinjer uppifrån.  
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(Mintzberg, 1979, s 315) 
 
Tekniska system och kompetens 
 
De tekniska system som används i maskinbyråkratier är oftast lätthanterliga. Svårhanterliga 
system som ställer krav på användaren att fatta lokala beslut skulle äventyra strukturen och 
standardiseringen. Det behöver inte betyda att maskinbyråkratier inte är mekaniserade eller 
datoriserade, maskinbyråkratier kan ha stor användning av den typen av stöd. Men om företaget 
automatiserar moment som utförs av outbildad personal innebär det att man går från den 
maskinbyråkratiska formen.  
 
I termer av vilka designparametrar som gäller så är en maskinbyråkrati komplex; man hittar både 
vertikal och horisontell arbetsspecialisering och vanligtvis funktionella grupperingar. 
Operationsenheterna är ofta stora. Organisationstypen är vertikalt centraliserad med endast 
begränsad horisontell decentralisering. (Mintzberg, 1979, s 163) 

3.4.3 Professionell byråkrati 

                

Figur 4, Den professionella byråkratin, (Mintzberg, 1979, s 355) 

 
Den operativa kärnan som nyckelsektor  
 
Nyckeln i organisationsformen är den operativa kärnan, där de som arbetar är professionella inom 
sitt yrke och oftast har lång utbildning. Positionen och deras professionella kompetens ger dem 
kontroll över sitt eget arbete. Vanliga arbetsområden som ligger under denna struktur är 
exempelvis sjukvård (läkare, sjuksköterskor) och högre utbildningsanstalter, där de agerande 
sällan utövar sitt yrke i ständig samråd med arbetskamrater utan är istället närmast sina klienter, 
patienter eller elever i detta fall. (Mintzberg, 1979, s 349-379) 
 
Struktur och likheter med maskinbyråkratin 
 
Organisationens struktur är byråkratisk. Dess samordning, liksom den maskinbyråkratiska,  sker 
genom specialisering och standardisering. Dessa två byråkratier skiljer sig dock eftersom 
maskinbyråkratin genererar sina egna standarder, teknostrukturen utformar den operativa kärnans 
standarder och linjecheferna övervakar dem. Standardiseringarna av den professionella byråkratin 
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sker utanför den egna strukturen, i självstyrande förbund samlas den operativa kärnan med 
kollegor från andra professionella byråkratier. Maskinbyråkratin är av en mer hierarkisk natur, 
medan den professionella byråkratin värdesätter den operativa kärnans specialkunskaper och 
framstår därmed som mer horisontellt komplex. (Mintzberg, 1979, s 351-354) 
 
Stödfunktionen, teknostrukturen och mellancheferna 
 
Den del i den professionella byråkratin som har en stor betydelse i strukturen, förutom den 
operativa kärnan, är stödfunktionen, som främst har till uppgift att stödja den operativa kärnan. 
Teknostrukturen och mellanchefer är endast en liten del i den professionella byråkratin. Behovet 
av att planera eller formalisera de professionellas arbete är liten, därav också teknostrukturens 
storlek. Delen som består av mellanchefer är också minimal eftersom den operativa kärnan inte 
har stort behov av ledning och det på grund av deras gedigna och oersättliga kunskaper.  
 
Strukturen som sådan bygger på både vertikal och horisontell decentralisering, där de anställdas 
utbildning leder till horisontell arbetsspecialisering. (Mintzberg, 1979, s 189, 351-354) 
 
Administration 
 
Den administrativa delen har som uppgift att styra upp inre konflikter i strukturen, vilket sker 
både i den operativa kärnan och på högre nivåer. Administrationen, främst på högre nivåer är mer 
inriktad på att agera som länk mellan den professionella kärnan och intressenter utifrån. 
Föreståndare inom administrationen är den minsta delen i hela organisationsstrukturen, men kan 
ändå vara den mäktigaste eftersom de kan påverka organisationens strategier. (Mintzberg, 1979, s 
357-362) 
 
Tekniska system 
 
De tekniska systemen i en professionell byråkrati bör ej vara avancerade. Det skulle dra de 
professionella närmare arbetskollegorna och längre ifrån klienterna, vilket skulle leda till en 
struktur i liknelse av en innovativ organisation. I en professionell byråkrati är kunskapsbasen den 
viktiga teknologin medan instrumenten för att tillämpa kunskapen inte är det. (Mintzberg, 1979, s 
362) 
 
Problem med strukturen 
 
Problemen inom en professionell byråkrati är att de anställda i den operativa kärnan har mycket 
hög specialkompetens. Problemen med det är att man begränsar sitt arbete till att endast arbeta 
med personer som representerar problem som professionen har bra lösningar på. Ett annat 
problem kan vara strider om gränserna mellan yrkesgruppernas ansvar och arbetsområden. 
(Mintzberg, 1979, s 366-379) 
 
Förändringar inom en professionell byråkrati är en komplicerad procedur eftersom organisationen 
är demokratisk. Det räcker därför inte med ett fåtal chefers beslut om utveckling. För att 
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strukturen skall bevara sin form kan inte mycket kontroll komma utifrån utan beslut måste fattas 
bland den professionella kärnan. (Mintzberg, 1979, s 371-379) 

3.4.4 Divisionaliserad organisation 

 

 

       Figur 5, Den divisionaliserade organisationen, (Mintzberg, s 393) 

  
Den operativa kärnan består av enheter som kallas divisioner, medan den centrala 
administrationen kallas huvudkontor. Den divisionaliserade organisationen fokuserar på det 
strukturella förhållandet mellan huvudkontoret och divisionerna. (Mintzberg, 1979, s 380) 
 
Den divisionaliserade organisationen bygger på marknadsbaserade divisioner som binds samman 
av en central administrativ struktur. Varje del har eget försäljnings-, konstruktions-, distributions- 
och marknadskontor, vilket minimerar beroendet mellan divisionerna så att varje del kan fungera 
”halv-autonomt”. Kontrollspannet i den strategiska toppen av den divisionaliserade 
organisationen kan vara ganska vid. (Mintzberg, 1979, s 381-384) 
 
Standardiseringen av arbetsprocessen används inte som koordineringsmekanism eftersom detta 
skulle påverka divisionernas autonomi. Dock återstår två koordinerade mekanismer: 
standardisering av kompetens och direkt ledning. Den divisionaliserade organisationen är 
beroende av divisionschefernas kompetens, som har fått delegerat till sig mycket av 
beslutsfattandet. De är ”mini-general managers”. Divisionscheferna träffas ofta på huvudkontoret 
för konferenser och möten med centraladministrationen. Ibland är de på olika divisioner för att 
utveckla ett brett perspektiv av organisationen. (Mintzberg, 1979, s 381-384) 
 
Direkt ledning fungerar som backup-mekanism för koordinering i den divisionaliserade 
organisationen. När en division får problem kan ledningen gripa in och kanske byta ut 
divisionschefen. Viss kunskap krävs för att veta hur och när ledningen behöver ingripa. 
(Mintzberg, 1979, s 381-384) 
 
Huvudkontorets roll 
 
Generellt ger huvudkontoret divisionerna full autonomi att fatta egna beslut och sedan också 
ansvar för resultatet. Den huvudsakliga koordineringsmekanismen i den divisionaliserade 
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organisationen är standardisering av output, samt en viktig designparameter: system för 
resultatkontroll. (Mintzberg, 1979, s 381-384) 
 
Huvudkontoret är i form av en smal strategisk topp, omgiven av en liten teknostruktur som sköter 
design och utförande av system för såväl resultatkontroll som några av ledningsutvecklings-
programmen. (Mintzberg, 1979, s 392) 
 
Strukturbeskrivning 
 
Divisionsorganisationen går att införa på många andra sorters strukturella konfigurationer. Man 
kan också se olika strukturer i divisioner inom samma organisation. Men divisionaliserade 
organisationen fungerar bäst med maskinbyråkratiska strukturer inom divisionerna. Dessutom 
omvandlas dessa strukturer oavsett ursprunglig form till maskinbyråkratisk form. Varje division 
måste betraktas som ett enda integrerat system med en uppsatt mål. Dessa mål måste vara 
operationella, dvs de måste gå att mäta kvantitativt. Den divisionaliserade organisationen får 
divisioner att blir mer centraliserade och formaliserade än de skulle vara som oberoende 
organisationer.  (Mintzberg, 1979, s 384-388) 
 
Maktfördelning mellan divisioner och huvudkontor 
 
I den divisionaliserade organisationen har divisionerna makt att sköta sina egna affärer. De 
kontrollerar aktiviteterna och bestämmer marknadsstrategin inom sitt område. Huvudkontoret 
sköter den strategiska biten: nybildning, införskaffning, försäljning och nedläggning av 
divisioner. Huvudkontoret fördelar även finansiella resurser. (Mintzberg, 1979, s 388) 
 
Kontrollen över en division utövas genom system för resultatkontroll, vilket skapas av 
huvudkontoret. Om en division får problem måste huvudkontoret avgöra om detta beror på 
divisionschefen eller om det ligger utanför hans makt, som t.ex. lågkonjunktur, ny konkurrent etc. 
Sedan måste huvudkontoret besluta divisionen skall stöttas finansiellt genom krisen, eller om 
man till t ex behöver byta ut chefen. Huvudkontoret kontrollerar också personalen inom 
divisionen. (Mintzberg, 1979, s 388) 
 
Organisationens villkor 
 
En faktor som mer än andra driver en organisation mot divisionaliserad organisation är 
marknadsdiversifiering. Tre sorters diversifiering; service, kund och region kan alla tre leda till 
att man organiserar sig enligt den divisionaliserade strukturen. Fysiskt uppdelade marknader kan t 
ex leda till kommunikationsproblem som ger organisationen skäl att upprätta geografiska 
divisioner som handhar respektive område. Till det skall läggas höga transportkostnader för vissa 
tillverkningsindustrier som ytterligare stärker skälen att divisionalisera på regionbasis. När en 
divisionaliserad organisation erbjuder identisk service eller produkter i olika regioner eller 
kundkretsar, tenderar huvudkontoret att centralisera beslutsfattandet för att garantera samma 
standard inom alla divisioner. Detta gör att divisionerna förlorar autonomi, vilket driver 
strukturen mot integrerad maskinbyråkrati, med en skillnad att verksamheten är indelad i tydliga 
marknadsbaserade enheter. (Mintzberg, 1979, s392-395) 



Organisationsstruktur och styrsystem 
- en fallstudie av UMAS 
Bengtsson, Göransson 
 
 

 28

 
Tekniskt system 
 
Divisionalisering är möjlig endast då en organisations tekniska system kan separeras i delar, en 
för varje division. (Mintzberg, 1979, s 397) 

3.4.5  Innovativ organisation  

 

Figur 6, Den innovativa organisationen, (Mintzberg, 1979, s 449) 

 
Strukturbeskrivning 
 
Ytterligare en av de fem definierade strukturella konfigurationerna är den innovativa 
organisationen. Den kan sägas vara specialanpassad för företag och organisationer som arbetar 
med projekt som kräver innovativt tänkande och där medarbetarna inte får hindras genom 
standardiserade processer eller alltför formella strukturer, samt där man måste dra samman 
experter från flera olika områden för att samarbeta kring ett projekt. Organisationen måste 
uppmuntra viljan till gemensam anpassning mellan de funktionella grupper av experter som sätts 
samman. Denna gemensamma anpassning är den innovativa organisationens främsta 
koordinerande mekanism, både mellan och inom arbetsgrupperna. Att man använder ett 
minimum av formalisering faller sig både naturligt och är nödvändigt då verksamheter som 
bygger på innovation och nytänkande, i sig bygger på att bryta gamla mönster och hitta nya 
vägar. Den innovativa organisationen verkar i en miljö som är mycket dynamisk och komplex. 
(Mintzberg, 1979, s 432-433) 
 
Av de olika konfigurationerna så är den innovativa organisationen den minst relevanta vad gäller 
de klassiska principerna för ledning och styrning. Information och beslutsprocesser flödar 
flexibelt och informellt oavsett var det behövs för att främja nytänkande. Den innovativa 
organisationen måste hela tiden hyra in och ge inflytande åt utifrån kommande experter och 
proffs vars kunskaper och erfarenheter redan är utvecklade. Organisationsstrukturen är dynamisk 
och kan sägas befinna sig i ständig förändring. (Mintzberg, 1979, s 435) 
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Ledningen 
 
Cheferna inom den här typen av konfiguration befinner sig betydligt närmare händelsernas 
centrum än inom andra sorters organisationsstrukturer. Ofta ingår de som en del i 
arbetsgrupperna och arbetar parallellt med de övriga samtidigt som de har ansvaret för att arbetet 
koordineras inom och mellan dem. (Mintzberg, 1979, s 435) 
 
Operationell innovativ organisation 
 
Operationell innovativ organisation arbetar med och löser problem direkt på uppdrag av sina 
klienter, och dess inhyrda experter arbetar ofta direkt under kontrakt. Ett karaktäristiskt drag för 
den operationella innovativa organisationen är att dess administration och övriga verksamhet 
tenderar att fungera som en enhet. (Mintzberg, 1979, s 436-437) 
 
Administrativ innovativ organisation 
 
Administrativ innovativ organisation byggs också upp kring projektgrupper, men istället för att 
serva klienter så har denna form av innovativ organisation som mål att serva sig själv. En annan 
skillnad är att man skiljer distinkt mellan dess administration och dess operativa kärna. Detta för 
att den administrativa delen ska kunna fungera som en innovativ organisation. (Mintzberg, 1979, 
s 438) 
 
Det är svårt att sätta fingret på någon strategisk process inom den innovativa organisationen, 
varken i ledningen eller någon annanstans. Den strategiska ledningens roll inom den innovativa 
organisationen, går mycket ut på att diskutera och slutligen fatta beslut kring strategiska val, och 
även ta hand om andra sorters problem som uppstår i den här typen av ganska ”flytande” 
strukturer. Det viktigaste för den högsta ledningen är att få den egna organisationen  att kunna 
fungera gentemot omvärlden. (Mintzberg, 1979, s 443,447-448) 
 
Förutsättningar  
 
Den innovativa organisationen är den minst stabila av de olika strukturella konfigurationerna. Det 
finns svårigheter betingade med att bibehålla en innovativ organisationsform i takt med att 
organisationen mognar och blir större. Många krafter driver den innovativa organisationen mot 
byråkratisering i takt med åldern. Därför associeras ofta den innovativa organisationen med 
tämligen nystartade företag. (Mintzberg, 1979, s 455) 
 
Varje karaktäristiskt drag för den innovativa organisationen stämmer väl överens med dagens 
nytänkande; expertistänkande, organiska strukturer, projektteam, decentralisering, 
matrisorganisationer, sofistikerade tekniska system och nystartade företag. Den innovativa 
organisationen är den enda strukturen för dem som strävar mot mer demokrati med mindre 
byråkrati. Samtidigt är konflikt och aggressivitet nödvändiga för den innovativa organisationen. 
Ledningens jobb är att kanalisera dem mot ett produktivt slutresultat. (Mintzberg, 1979, s 459, 
463) 
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De designparametrar som utmärker den innovativa strukturen är de lösa förbindelser som tillåts 
inom organisationen, dess organiska struktur och selektiva decentralisering. Arbetsspecialisering 
förekommer i horisontalplanet. (Mintzberg, 1979, s 431) 
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Sammanfattande modell för strukturella konfigurationer 
 

 Enkel Struktur Maskinbyråkrati Professionsbyråkrati Divisionaliserad form Innovativ form 
Primär 
koordinerings-
mekanism 

- Direkt ledning - Standardisering av 
processer 

- Standardisering av 
färdigheter och kompetenser 

- Standardisering av 
output 

- Ömsesidig justering 

Nyckelsektor - Strategisk topp -Teknostruktur - Operativa kärnan - Mellanchefer - Stödfunktioner (i den 
administrativa innovativa 
organisationen). Med 
den operativa kärnan i 
operativa innovativa 
organisationen. 

Övergripande 
designparamet
er 

- Centralisering  - 
Organisk struktur 

- Beteende-formalisering - 
Vertikal och horisontell 
specialisering - 
Funktionsindelning - Stora 
enheter - Vertikal 
centralisering och begränsad 
horisontell decentralisering - 
Action planning 

- Utbildning - Horisontell 
arbetsspecialisering - Vertikal 
och horisontell 
decentralisering 

- Marknadsindelning - 
Resultatkontroll - 
Begränsad vertikal 
decentralisering 

Verktyg för 
sammanlänkning, 
organisk struktur, 
selektiv decentralisering, 
horisontell 
jobbspecialisering, 
utbildning, funktionell 
respektive 
marknadsgruppering om 
vartannat.  

Kontingensfak
torer 

- Ung - Liten - 
Osofistikerade 
tekniska     system - 
Enkel - Dynamisk 
omvärld - Möjlig 
extrem hotbild eller 
starka maktbehov 
från ledning - Inte 
att föredra 

- Gammal - Stor - 
Reglerande - Icke-
automatiserade tekniska 
system - Enkel - Stabil 
omvärld - Extern kontroll - 
Inte att föredra 

- Komplex - Stabil omvärld - 
Oreglerande - Osofistikerade 
tekniska system - Att föredra 

- Diversifierade 
marknader - Gammal - 
Stor - Maktbehov hos 
mellanchefer 

Komplex, dynamisk, 
föränderlig miljö, ung, 
sofistikerad och ofta 
automatiserade tekniska 
system, att föredra.  

 
(Mintzberg, 1979, s 305, 314, 348, 380, 431)
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3.5 Styrsystem 

De formella systemen kan delas in i två kategorier, regler som är generellt definierade och 
systematiska metoder för planering och kontroll. För att implementera strategier används 
olika strukturer i olika typer av organisationer, och ett effektivt styrsystem bör utformas för att 
passa den speciella strukturen. (Anthony/Govindarajan, 2001, s 55) 
 
Genom styrningsprocesser har ledningen olika möjligheter att påverka medarbetarna till att 
implementera organisationens strategier. Styrningen innefattar flera aktiviteter i form av 
planering, koordination, kommunikation, utvärdering, beslut och påverkan.  
 
Den formella styrprocessen innefattar en strategisk plan om hur organisationens mål och 
strategier ska implementeras. För att skapa denna plan används all tillgänglig information. 
Därefter konverteras den strategiska planen till en årlig budget som fokuserar på planerade 
intäkter och kostnader för de enskilda ansvarsenheterna. Ansvarsenheterna styrs även av 
regler och annan formell information. De utför de uppdrag som de är tilldelade och deras 
resultat följs sedan upp och rapporteras. Aktuellt resultat jämförs sedan med budget för att 
avgöra om utförandet är tillräckligt. Därefter ges feedback som kan bestå av antingen beröm 
eller annan belöning, eller leda till agerande för korrigering inom ansvarsenheten och möjlig 
revision av planen. (Anthony/Govindarajan, 2001, s 65) 
 
Målkongruens 
 
En central uppgift för all styrning är att tillförsäkra, så långt som möjligt, att organisationens 
mål överensstämmer med medarbetarnas individuella mål. Då detta inte alltid är möjligt att 
uppnå, så bör styrningen åtminstone inte uppmuntra individerna till att agera mot 
organisationens intresse. Vid utvecklande av styrsystem är det därför viktigt att ta hänsyn till 
vilket agerande som motiverar individer till att välja sitt egenintresse och huruvida dessa är 
överensstämmande med organisationens intresse. (Anthony/Govindarajan, 2001, s 59) 

3.5.1 Ansvarsenheter 

Från ledningens och styrelsens sida är hela organisationen en ansvarsenhet, men termen 
används ofta för att hänvisa till delar inom företaget. Ansvarsenheter används för att 
fullborda/utföra flera avsikter i form av mål. Organisationen som helhet har mål och 
ledningen beslutar om strategier för att uppnå dessa mål, och sedan sätts delmål upp för de 
olika ansvarsenheter. En organisation är summan av dess ansvarsenheter, vilket innebär att 
om varje ansvarsenheter uppnår sina delmål så uppnås organisationens mål. 
(Anthony/Govindarajan, 2001, s 108-109)  
 
Ansvarsenheter innebär decentralisering där det ges olika möjligheter till att styra med 
ekonomin. Styrningen kan ske med ekonomiska mått och krav där enheter inom 
organisationen får till uppgift att klara de formulerade kraven. En annan innebörd kan vara att 
de enheter som styrs och som ska klara de formulerade kraven ska ges möjligheter att styra 
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sin ekonomi. Utgångspunkt är de förutsättningar som gäller lokalt i organisationen. 
(Brorström/Haglund/Solli, 1999, s 264-265) 
 
Det finns fyra olika slags ansvarsenheter, klassificerade beroende på vilket ekonomisk ansvar 
de har och hur de mäts i kontrollavsikt. De är intäktsansvar, kostnadsansvar, resultatansvar 
och investeringsansvar. Varje typ av ansvarsenhet kräver olika planerings- och 
kontrollsystem. (Anthony/Govindarajan, 2001, s 112) 

.1 Intäktsansvar 

Vid intäktsansvar mäts bara intäkterna och kontrollen sker utan att relatera intäkterna till 
några kostnader. Aktuella intäkter mäts mot budget eller kvoter. (Anthony/Govindarajan, 
2001, s 112) 

.2 Kostnadsansvar 

Vid kostnadsansvar finns två olika typer, standardkostnadsenheter och diskretionära 
kostnadsenheter. I standardkostnadsenheter relateras utfallet på kostnadssidan till 
produktionens omfattning, genom att kostnaderna kan kopplas till kvantitativa mått. I 
diskretionära kostnadsenheter ges istället summan som kan spenderas av budgeten, och det är 
inte möjligt att avgöra exakt var den optimala nivån ligger för dessa kostnader. Därför är det 
här inte relevant att mäta effektiviteten genom att koppla kostnaderna till prestation då de 
mätbara prestationerna inte är något uttryck för enhetens resultat. (Anthony/Govindarajan, 
2001, s 125) 
 
När det gäller beslut om budget så skiljer sig diskretionära kostnadsenheter sig från 
standardkostnadsenheter. För dem senare beslutas om kostnaden per enhet, och volymen är 
inte det avgörande då den påverkas av andra ansvarsenheters agerande. Men som motsats, så 
formuleras budgeten för en diskretionär kostnadsenhet genom att omfattningen bestäms på det 
arbete som ska utföras. En teknik som ofta används vid förberedelser av budget för 
diskretionära kostnadsenheter är målstyrning, en formell process genom vilken budgetanslag 
ges för att fullborda specifika uppgifter och mått föreslås för att användas vid uppföljning. 
Planeringsfunktionen för diskretionära kostnadsenheter är vanligen utförd på ett av följande 
två sätt, inkrementalistisk budgetering eller nollbaserad granskning. (Anthony/Govindarajan, 
2001, s 116) 
 
Vid inkrementalistisk budgetering utgår man från nuvarande nivå på kostnaderna, och sen 
justeras den summan för inflation och uppskattade förändringar i arbetsstyrkan för fortlöpande 
arbete och specialjobb. De nuvarande kostnaderna accepteras utan granskning under 
budgetarbetet. Tiden räcker ofta inte för mer genomgående analyser. Alternativet är 
nollbaserad granskning där analys görs efter rullande schema, så att alla granskas åtminstone 
vart femte år eller så.  (Anthony/Govindarajan, 2001, s 116-117) 
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.3 Resultatansvar 

I resultatansvarsenheter mäts det ekonomiska utfallet som resultat, dvs skillnaden mellan 
intäkter och kostnader. Vid införande av resultatenheter ställs organisationen inför beslut om 
att om förflytta makten ner till nivåer som har tillgång till relevant information för att hantera 
intäkter och kostnader. Införandet av resultatenheter har flera fördelar. Kvaliteten på besluten 
förbättras eftersom de fattas nära verksamheten, och besluten går därmed snabbare. Högsta 
ledningen slipper de dagliga besluten och kan koncentrera sig på större uppgifter. 
Resultatmedvetenheten ökar och en ledning som är ansvarig för resultat söker ofta nya vägar 
för att förbättra det. Men förutsättningar för att delegera till resultatansvarsenheter är att den 
ansvariga chefen ska ha tillgång till relevant information som behövs för beslut, och att det 
går att mäta effektiviteten. Vid skapande av resultatenheter är det av stor betydelse att avgöra 
lägsta nivån i organisationen, där dessa förutsättningar finns. (Anthony/Govindarajan, 2001, s 
164-167) 
 
Svårigheterna med resultatenheter är bland annat att decentraliseringen av besluten tvingar 
ledningen till att förlita sig mer styrsystemens rapporter, kontrollen minskar. Friktioner kan 
öka på grund av diskussioner kring lämpliga internpriser och tilldelning av gemensamma 
kostnader och intäkter. Organisationens delar som tidigare samarbetat som en funktionell 
enhet kan nu riskera att konkurrera med varandra. Det kan också uppstå en risk att mer 
kortsiktiga resultat som prioriteras framför långsiktiga resultat då varje enhet ser till sitt eget 
resultat. (Anthony/Govindarajan, 2001, s 168) 
 
Ett annat problem som kan uppstå i resultatansvarsenheter är vilka möjligheter det finns att 
agera och vilket utrymme det finns för förändringar. En fråga som mycket naturligt infinner 
sig där är hur resultat, positivt eller negativt, ska hanteras. Ska en återföring ske till ledningen 
eller får enheten behålla resultatet och fritt använda de skapade medlen under kommande 
verksamhetsår? (Brorström/Haglund/Solli, 1999, s 266) 
 
Innebörden av resultatenheter kan beskrivas på flera olika sätt och Brorström, Haglund & 
Solli skiljer mellan den fiktiva resultatenheten och den verkliga resultatenheten.  
 
För den fiktiva resultatenheten gäller att något fullständigt samband mellan intäkter och 
kostnader inte råder. Den fiktiva resultatenhetens verksamhet finansieras nämligen med en 
schabloniserad intäkt som tilldelats enheten i samband med budgeteringen. Den 
schabloniserade intäkten är resultatet av förhandling mellan enheten och närmast överordnad 
organisatorisk nivå. En tillämpning av en fiktiv resultatenhet innebär att den centrala 
resursfördelande enhetens åtagande gentemot den lokala enheten blir tydlig. Enheten har 
erhållit ett en gång för alla givet bidrag och uppdraget är att klara ekonomi och verksamhet 
inom detta bidrag. (Brorström/Haglund/Solli, 1999, s 268-269) 
 
Med verklig resultatenhet avses i det här sammanhanget en enhet vars intäkter i sin helhet 
följer volymutvecklingen. Intäkterna kan komma från externa källor i sin helhet eller vara en 
vidarefördelning av organisationens gemensamma intäkter. Om det senare är fallet sker dock 
fördelningen på ett sådant sätt att enheten erhåller ersättningar per prestation och inte som i 
den fiktiva modellen i form av en schablon. Genom att relatera samtliga intäkter till 
prestationer erhålls en styrmodell där fokuseringen inte längre i första hand är på ekonomi 
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utan på prestationer och produktivitet. Modellen uppmanar till ökning av prestationer och 
därmed en förbättring av produktiviteten. Genom att modellen inrymmer en mätning av 
produktiviteten, så behöver en bedömning av enheten inte innefatta denna aspekt. 
(Brorström/Haglund/Solli, 1999, s 268-269) 
 
Ett dilemma vid tillämpning av verkliga resultatenheter inom en till vissa delar 
anslagsfinansierad verksamhet är att de totala anslagen inte ökar som en konsekvens av att 
resultatenheterna utför mera verksamhet. Inom en organisation kan finnas ett antal mycket 
framgångsrika enheter som lyckats skapa efterfrågan på sina tjänster och därigenom uppnått 
en god resultatutveckling. Samtidigt så finns en risk att den totala organisationen inte klarar 
enheternas framgång finansiellt då medlen inte räcker för att betala prestationerna. 
Benämningen på detta fenomen är totalkostnadsproblemet, som innebär att det uppstår 
problem att klara den totala kostnadsutvecklingen. Hur detta problem ska lösas är en av de 
mer intrikata frågorna i samband med utvecklingen av nya styrmodeller. Naturligtvis går det 
att minska pressen på den totala ekonomin genom att sänka ersättningsnivåerna i takt med att 
antalet prestationer ökar. Samtidigt gäller att alla ingrepp i modellen innebär en störning och 
vid en viss punkt är man tillbaka i ett läge där det blir olönsamt för enheten att göra mer. 
Modellen befrämjar inte längre produktiviteten och kanske inte heller kvalitet. 
(Brorström/Haglund/Solli, 1999, s 270) 

3.5.2 Internpriser 

Delegerande av auktoritet är beroende på möjligheten att delegera ansvar för resultat. För att 
delegera till resultatenheter måste två förutsättningar finnas. Den delegerade måste ha tillgång 
till all relevant information som behövs för att fatta optimala beslut angående resultatet och att 
presterandet mäts i hur väl han eller hon har lyckats i utbytet mellan kostnader och intäkter. 
När olika delar av organisationen delar på ansvaret för olika verksamheter, krävs ett system 
för internpriser, för att kunna delegera till resultatenheter. Detta internprissystem måste 
resultera i de två ovanstående förutsättningarna. Två beslut är involverade i utformandet av 
internprissystem. Först beslutskällan, om organisationen ska producera inom eller utanför 
organisationen. Det andra gäller internprisbeslutet, om vilket pris som ska användas mellan 
enheterna. Idealiskt bör internpriset motsvara marknadspriset, med justeringar för kostnader 
som inte uppstår då det är inom organisationen. Om konkurrerande priser inte finns 
tillgängliga kan internpriset sättas efter uppskattning av kostnaden, även om sådana 
internpriser är mindre tillförlitligt än ett marknadsbaserat pris. (Anthony/Govindarajan, 2001, 
s 217-218) 
 
Samtidigt som internprissättning både är ett måste och något som kan bidra till utveckling och 
effektivisering, följer med införandet av metodiken en del problem som måste hanteras. Ett 
problem är vilket pris som ska tillämpas. Ett annat problem är att umgänget inom 
organisationen kan komma att byråkratiseras. Kollegiala överläggningar blir istället 
faktureringsbara tjänster och frågan är om en sådan utveckling, som visserligen gör ”köparen” 
kostnadsmedveten, verkligen är önskvärd ur den totala organisationens perspektiv. 
(Brorström/Haglund/Solli, 1999, s 267-268) 
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En resultatenhet är beroende av sina intäkter. I vissa situationer anskaffas dessa intäkter i 
konkurrens med andra enheter inom organisationen. Den fråga som ett sådant förhållande 
väcker är vilka medel som är tillåtna ur konkurrenssynpunkt. Agerande från olika 
resultatenheter kan komma att strida mot helhetens intresse och därav följer behovet av 
interna konkurrensbegränsningar, vilket i så fall är en åtgärd som kan förta mycket av 
entusiasmen inom konkurrenskraftiga enheter. (Brorström/Haglund/Solli, 1999, s 268) 

3.5.3 Strategisk planering 

Den strategiska planeringen är en process där beslut fattas om vilka program organisationen 
ska genomföra och uppskattning av resurser som ska fördelas till varje program de kommande 
åren. (Anthony/Govindarajan, 2001, s 300)  
 
Skillnaden mellan strategi och strategisk planering, är att processen för strategiformulering 
beslutar om nya strategier, medan processen för den strategiska planeringen beslutar om hur 
strategin ska implementeras i organisationen. Vid strategiformulering sätts mål upp för 
organisationen och strategier skapas för hur dessa mål ska uppnås. Den strategisk planeringen 
tar sedan dessa mål och strategier för givna och utvecklar program för hur dessa ska 
genomföras effektivt. Dokumentet som beskriver hur det strategiska beslutet ska 
implementeras är den strategiska planen. (Anthony/Govindarajan, 2001, s 301) 
 
En formell process för strategisk planering ger organisationen ett ramverk för den årliga 
budgeten. Den ger ledningen möjlighet att utveckla verktyg som ska förmå chefer till att tänka 
långsiktigt och blir också ett sätt för ledningen att förtydliga organisationens långsiktiga 
strategier. Men strategisk planering är tidskrävande och dyrbar, där den mest signifikanta 
kostnaden består av tid som ledningen måste avsätta på olika nivåer i organisationen. 
(Anthony/Govindarajan, 2001, s 302-304) 
 
Den strategiska planeringsprocessen involverar högsta ledningen och ledningen för 
affärsområden eller andra ansvarsenheter. Den primära avsikten är att förbättra 
kommunikationen inom organisationen genom att erbjuda sekvenser av schemalagda 
aktiviteter för att uppnå ömsesidigt överenskomna delmål och planer. (Anthony/Govindarajan, 
2001, s 305-306) 
 
Den strategiska planeringen är extra viktig då organisationen befinner sig i en osäker miljö. 
Ledningen behöver tänka på hur den ska hantera osäkerheter och detta kräver vanligtvis en 
mer långsiktigt planering än vad som är möjligt i den årliga budgeten. Om miljön är stabil 
behövs inte någon strategisk planeringsprocess eller bara en översiktlig strategisk plan. 
(Anthony/Govindarajan, 2001, s 573) 

3.5.4 Budget 

Budgeten är ett viktigt verktyg för effektiv kortsiktig planering och kontroll i organisationer. 
En verksamhetsbudget innefattar vanligen ett år visar på planerade intäkter och kostnader för 
det året. Budget uppskattar den potentiella lönsamheten hos ett affärsområde. Den beräknas i 
monetära termer och omfattar vanligen perioder om ett år. Budgeten är ett ledningsåtagande, 
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där ledningen har ett ansvar för att uppnå de budgeterade målen. Budgetförslaget är granskat 
och godkänt från en auktoritet högre än budgeteraren. Väl godkänd, så kan budgeten endast 
ändras under speciella omständigheter. Periodvis jämförs aktuella finansiella verkställande 
med budget, och förändringar analyseras och förklaras. Processen för budgetberedningen bör 
vara åtskiljd från strategisk planering och framförhållanden. (Anthony/Govindarajan, 2001, s 
360-361) 
 
Både strategisk planering och budgetberedning involverar planering, men typerna av 
planeringsaktiviteter är olika i de två processerna. Budgetprocessen fokuserar bara på ett år 
medan strategisk planering sträcker sig över flera år. Den strategiska planeringen föregår 
budgeteringen, men ger ett ramverk inom vilken den årliga budgeten ska utvecklas. En annan 
skillnad mellan den strategiska planen och budget är att den förra väsentligen är strukturerad 
på produktlinjer eller andra program medan den senare är strukturerad på ansvarsenheter. 
(Anthony/Govindarajan, 2001, s 361) 
 
Budgetberedningen har fyra principiella avsikter. I budgeten kan en finjustering ske av den 
strategiska planen utifrån den senast tillgängliga informationen. Budgeten ger också möjlighet 
till att koordinera aktiviteter på flera ställen i organisationen, så att samstämmighet mellan de 
olika verksamheterna uppnås. Ansvaret fördelas och förtydligas, dvs auktorisering av tillåtna 
summor att spendera och information om vilken verksamhet som förväntas och klargörande 
om vilket ansvar var och en har i organisationen. Genom åtagande uppnås också en grund för 
utvärdering av ledningens verkliga presterande och möjligheter till jämförelser. 
(Anthony/Govindarajan, 2001, s 262-363) 
 
En av avsikterna med styrsystem är att uppmuntra ledningen till att arbeta mer effektivt för att 
uppnå organisationens mål. Några motiverande övervägande finns i budgetberedningen, 
genom att budgetprocessen kan vara antingen nedbrytande eller uppbyggande. Vid 
nedbrytning beslutar ledningen om budgeten för de lägre nivåerna, medan vid uppbyggnad så 
deltager de lägre cheferna i beslutandet om budgetsummorna. Uppbyggnad är det som mest 
genererar deltagande för att möta de budgeterade målen, men om det inte kontrolleras så kan 
det resultera i summor som är för lätta att uppnå eller inte matchar organisationens övriga 
mål. Deltagande i budgetarbetet har positiva effekter som är motiverande av två anledningar, 
att det är lättare att få acceptans för budgetmål om de upplevs vara under ledningens 
personliga kontroll och att det sker ett effektivare utbyte av information. Den godkända 
budgeten kommer därmed från den expertis och personliga kunskap som finns hos de som 
arbetar närmast verksamheten. Deltagande i budgeteringen är särskilt nyttig för 
ansvarsenheter som agerar i dynamiska och osäkra miljöer eftersom ledningen som ansvarar 
för sådana ansvarsenheter troligen är de som har bäst information om de variabler som 
påverkar deras intäkter och kostnader. (Anthony/Govindarajan, 2001, s 372-373) 
 
Den ideala budgeten är en som är en utmaning men uppnåbar. Om budgetens mål är för höga, 
så motiveras ledningen till att agera kortsiktigt vilket kanske inte är i riktning med de 
långsiktiga intressena för organisationen. Resultatet bör gå att uppnå, för att minska risken för 
dysfunktionellt agerande. När ledningen för ett affärsområde klarar och överträffar sina mål så 
skapas en ”vinnande” atmosfär och positiva attityder inom företaget. En begränsning av 
uppnåbara mål kan dock innebära att ledningen inte anstränger sig ytterligare när budgeten väl 
klaras. Denna begränsning  kan överkommas genom att erbjuda bonusbetalningar för verkligt 
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utförande som överträffar budget. Men om ett affärsområde uppnår ett bättre resultat än 
budget, bör inte ledningen automatiskt öka det budgeterade resultatet för nästa år. För om 
detta sker så kommer kanske inte affärsområdet prestera maximal kapacitet för att undvika att 
visa för stora fördelaktiga skillnader. (Anthony/Govindarajan, 2001, s 374) 
 
Ledningen för affärsområden rapporterar ekonomiska utfallet till ledningen regelbundet, 
vanligen månadsvis. Den formella rapporten  innehåller jämförelse av aktuella intäkter och 
kostnader med budgetens summor. Skillnaden mellan dessa två summor kan analyseras i 
detalj på flera nivåer. Analysen identifierar orsakerna till variationen från budgeterat resultat 
och summan tillskriven varje orsak. Men det finns en kardinalprincip vid analyser av formella 
ekonomiska rapporter. Den månadsvisa resultatrapporten ska inte innehålla några 
överraskningar. Signifikant information bör kommuniceras snabbt, så snart det blir känt. Men 
den formella rapporten är trots det viktig. En av de viktigaste fördelarna med formella 
rapporter är att de erbjuder en önskvärd press på underordnade ledningen till att göra 
korrigerande agerande efter eget initiativ. Resultatrapporter är värdelösa såvida de inte leder 
till något agerande. Agerandet kan innehålla beröm för ett välgjort arbete eller förslag om att 
göra saker annorlunda. (Anthony/Govindarajan, 2001, s 423) 
 
Ju större osäkerhet som råder, ju svårare är det för ledningen att ta ställning till underordnades 
prestationer, när det uppstår oönskade varianser mellan budget och resultat. 
(Anthony/Govindarajan, 2001, s 574) 

3.5.5 Prestationsmätning 

Att förlita sig enbart på finansiella mått är otillräckligt när det gäller att försäkra sig om att 
strategin verkställs på ett framgångsrikt sätt. Lösningen är att mäta och utvärdera med hjälp av 
flera mått, såväl icke-finansiella som finansiella. 
 
Målet med ett system för att mäta prestationer, är att implementera strategin. När sådana 
system införs, väljer ledningen mått som bäst representerar organisationens strategi. Dessa 
mått kan ses som nuvarande och framtida kritiska framgångsfaktorer, om de förbättras har 
företaget implementerat sin strategi. Ramen för utformandet av mätsystemet är att strategin 
definierar de kritiska framgångsfaktorerna, och om dessa faktorer mäts och belönas och att 
människorna motiveras till att uppnå dem. (Anthony/Govindarajan, 2001, s 441) 
 
Ett system för att mäta utförande erbjuder en mekanism för att koppla samma strategi med 
agerande. Det verkar i tron på att finansiella mått inte är tillräckliga för att driva en 
organisation och att speciell uppmärksamhet måste riktas mot utvecklandet av sofistikerade 
icke-finansiella mått. Styrkort använder en varierande typ av olika mått, inkluderande 
produktion och drivare, finansiella och icke-finansiella, samt balans mellan interna och 
externa krav. 
 
Balanserat styrkort är ett exempel på mätsystem, där mål och mått sätts upp för olika 
perspektiv, t ex finansiella, kunder, interna processer, innovation och lärande. Genom ett 
balanserat styrkort ska en balans finnas mellan olika strategiska mått i strävan att nå 
målkongruens, för att uppmuntra anställda till att agera för organisationens bästa. Det är ett 
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verktyg som hjälper organisationen att fokusera, förbättra kommunikationen, sätta upp 
organisatoriska delmål samt erbjuda feedback på strategin. Varje mått i ett balanserat styrkort 
hänvisar till olika aspekter i organisationens strategi. (Anthony/Govindarajan, 2001, s 444)  
 
Den viktigaste aspekten av ett kontrollsystem är dess möjlighet att mäta produktion och 
drivare, på ett sätt som får organisationen att agera i överensstämmelse med dess strategier. 
Organisationen uppnår målkongruens genom att överallt länka finansiella och strategiska mål 
med delmål på lägre nivåer som kan observeras och påverkas på olika nivåer i organisationen. 
Med dessa mått kan alla anställda förstå hur deras agerande påverkar organisationens 
strategier. Styrkortets mått är länkade från ledningen och nedåt i organisationen, och är knutna 
till specifika mål genom hela organisationen. Delmål kan ytterligare klargöra en strategi så att 
organisationen vet både vad den måste göra och hur mycket som måste göras. Styrkortet 
betonar genom olika mått idén om orsak-verkan-relationer. Genom att uttryckligen presentera 
dessa ökar förståelsen för hur icke-finansiella mått driver de finansiella måtten. Ju bättre dessa 
relationer förstås, ju mer kan varje individ i organisationen bidra direkt och tydligt till 
organisationens framgång. (Anthony/Govindarajan, 2001, s 446-447)  
 
Den huvudsakliga tron bakom styrkort är att mätning kommer att driva förändringar när 
organisationen anpassas till det som mäts. Men det finns flera fallgropar som organisationen 
kan stöta på vid implementering av styrkort. Risker kan vara dålig korrelation mellan drivare 
och mätt produktion, fixering på finansiella resultat, att mekanismer för att göra förbättringar 
saknas, misslyckande i uppdatera mått samt för många mått och svårighet i att göra trade-offs. 
Den primära rollen för styrningen är att underlätta genomförandet av den valda strategin. I 
organisationer som är utsatta för väldigt snabba förändringar i miljön, kan dessutom 
styrningens information erbjuda ledningen verktyg för att tänka på nya strategier, vilket kallas 
interaktiv kontroll. Interaktiv kontroll är inte separata system utan en integrerad del i 
styrsystemet. (Anthony/Govindarajan, 2001, s 458) 

3.5.6 Belöningssystem 

Belöningssystem är en viktig mekanism för att uppmuntra och motivera ledningen till att 
uppnå organisations delmål. Medarbetare lägger ner mer energi och kraft på aktiviteter som 
belönas och mindre på sådant som inte belönas. Nyckeln till att motivera människor till ett 
beteende som sträcker sig längre än organisationens mål ligger i hur organisationens motiv 
relateras till individernas mål. Människor påverkas av både positiva och negativa motiv. Ett 
positivt motiv, eller belöning, är ett resultat som ökar tillfredställelsen av individens behov. 
Motsatt, ett negativt motiv, eller sanktioner, är ett resultat som minskar tillfredsställelsen av 
dessa behov. Individer tenderar till att vara mer motiverade till möjligheten att få belöningar 
än av rädslan för sanktioner, vilket innebär att ett styrsystem bör vara belöningsorienterat. 
Kompensation i pengar är viktigt, men bakom en viss tillfredsställelsenivå är summan av 
kompensationen inte nödvändigtvis lika viktig som icke-monetära belöningar. Det är också 
viktigt att ledningen signalerar att styrsystemen är viktiga, för att de underordnade ska tycka 
att det är viktigt.  Individer är ofta motiverade när de får feedback på deras arbete, och utan 
sådan feedback så kommer de troligen inte att fundera över hur de kan förändra sitt beteende 
för att nå sina mål. Motivationen blir också mindre effektiva ju längre tid det går mellan 
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agerande och feedback. Belöningen måste också upplevas som möjlig att få, för att skapa 
motivation.  (Anthony/Govindarajan, 2001, s 505-506)  
 
När belöningar kopplas till vissa kriterier för verkställande, så påverkas beteende till att 
optimera prestationer med hänsyn till de kriterierna. Det finns därmed en risk att fokusera på 
kortsiktiga resultat istället för långsiktiga. (Anthony/Govindarajan, 2001, s 578) 
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4 Empiri 

4.1 UMAS 

Universitetssjukhuset MAS (UMAS) är både universitetssjukhus och akutsjukhus, och dess 
tre huvuduppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, forskning och utbildning. UMAS ger 
sjukvård till Malmös 270 000 invånare men är samtidigt ett regionsjukhus för hela södra 
sjukvårdsregionen med 1,6 miljoner invånare. På UMAS vårdas ungefär 150 000 patienter 
varje år, och av dessa skrivs ca 50 000 in på vårdavdelningar och mer än 24 000 opereras. 
Sjukhuset har drygt 1000 vårdplatser. (www.umas.se)  
 
UMAS är en del av Region Skåne och finansieras till största delen av Region Skåne men även 
andra landsting, kommuner, statliga myndigheter, patienter och privata företag bidrar till 
verksamheten. Den största intäkten kommer från landstingsskatten. Årsomsättningen 2002 
uppgick till 3,7 miljarder kronor och resultatet visade då ett överskott på 73 miljoner. 
(www.umas.se)  
 
I december 2002 hade UMAS 7000 anställda. De största yrkesgrupperna är läkare (860), 
sjuksköterskor (2000), undersköterskor (1800), läkarsekreterare(530), och biomedicinska 
analytiker (310). (www.umas.se)  

4.1.1 Organisationsstruktur 

Sjukhuset styrs av ledningsgruppen. Sjukhusledningen har det övergripande ansvaret för 
verksamheten. I sjukhusets verksamhet ingår även ett antal administrativa enheter. Ytterligare 
stabs- och stödfunktioner finns till hands vad gäller personalfrågor, ekonomi, IT, utveckling, 
information samt medicinsk revision och juridik. (Intranet) 
 
Organisationsstrukturen har förändrats nyligen. I den gamla fanns 50 stycken 
verksamhetschefer som var direkt underställda sjukhuschefen. Nu har man instiftat 
områdeschefer mellan sjukhuschefen och verksamhetscheferna för att dels avlasta 
sjukhuschefen och dels för att lättare ha en meningsfull dialog med verksamheterna. De olika 
områdena är sex till antalet. Man arbetar gränsöverskridande mellan områdena. (Jan Eric 
Andersson, intervju 031212) 
 
De sex huvudområden inom den akut- och specialistsjukvårdande verksamheten är: 
Akutområdet, Medicinområdet, Området för Rekonstruktiv Kirurgi, Området för Barn-
Urologi och Kvinnosjukvård, Psykiatriområdet och Laboratoriemedicinskt område. 
(www.umas.se)  
 
Varje område leds av en områdeschef som dels har ansvar för verksamhetscheferna, dels 
svarar inför sjukhusledningen. 
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Akutklinik                     Onkologisk klin                   Handkir klin               Barn- och                      Akutverksamhet                Klinisk kemi 
Anestesiklinik               Hudklinik                             Plastikkir klin             ungdomscentrum          Allmänpsykiatrisk             Klin patol och  
IVA                               Kärlsjukdomar                     Käkkirklin                  Kvinnoklinik                 verksamhet                        cytologi 
Invärtesmed klin           Njurmedicin och                  Öron- näs-                   Urologisk klinik           Psykosverk-                       Klinisk 
Infektionsklinik             transplantation                     halsklin                       Fertilitets-                     samhet                                mikrobiologi 
Ortopedisk klinik           Kardiologisk klin                Ögonklin                     centrum                        Beroendecentrum               Experimental- 
Kirurgisk klinik             Endokrin klin                                                          Vårdenhet                     Barn- och                            avdelning 
Klinisk fysiologi            Neurologisk klin                                                      kvinnosjukvård            ungdomspsyk klin             Medicinskt 
Röntgendiagn avd          Neuropsyk klin                                                        Logopedmott                Rättspsyk klin                   centralbibliotek 
Medicintekn avd            Geriatriskt utv 
Radiofysikavd                centrum 
Rehab enhet CRS           Socialmed enh 
Vårdenhet CRS              Enhet för 
Vårdenhet infek-            cancersjukvård 
tionssjukvård                 Vårdenhet hjärtsjv 
Vårdenhet invärtes-       Vårdenhet KMUV 
Medicin                          Vårdenhet 
Vårdenhet KoM              neuropsykiatri          
 
 
        AKUT                          MEDICIN               REKONSTRUKTIV     BARN- UROLOGI-            PSYKIATRI              LABORATORIE- 
                                                                                      KIRURGI                     KVINNO-                                                            MEDICIN 
                                                                                                                          SJUKVÅRD 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               SJUKHUSLEDNING 
 
                                                              Chefläk Sjv                 Sjukhuschef              Områdes-            Stabs- 
                                                              Chefläk FoU               Stf Sjukhuschef         chefer                  chefer 
                                                              Chefssjuksköterska     Chefssekr      
 
 
                                                                                    Administrativa stabs- och stödresurser 
                                                                                                       Försörjning 
     
 
 
(www.umas.se)  
 
Vad gäller stödfunktioner så har detta område inte riktigt hittats sin form ännu. Ännu så länge 
sitter till exempel sjukhusets ekonomer centralt placerade och går ut till avdelningar vid 
behov. Varje område har sina egna ekonomer tilldelade som kommunikationen sker med. 
Exempel på tekniskt stöd som finns, är ett patientadministrativt system. (Sven Montan, 
intervju 031211) 
 
Tanken med den nya organisationen är att sjukhuschefen ska ha möjlighet att arbeta med mer 
långsiktiga mål, med relationer mot t.ex. Lunds universitet, Malmö stad och andra sjukhus 
inom Region Skåne. De nyinstiftade områdescheferna ska ta över en större del av sjukhusets 
styrning vilket inte är en liten del. Varje klinik är som ett eget företag. (Mona Rydén, intervju 
031124)  
 
Ett av syftena med organisationsförändringen är att skapa bättre möjligheter för kontroll, 
uppföljning och feedback, utan att områdescheferna blir kontrollörer per definition. Dock har 
inte denna förändring kommit igång riktigt ännu. (Jan Eric Andersson, intervju 031212)  
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4.1.2 Förändringar av styrmodeller 

Före 1999 styrdes UMAS som en kommunal förvaltning. Man fick verksamhetsanslag och om 
dessa inte räckte fick man tilläggsanslag. Man hade haft flera olika chefer och olika 
organisationstyper. När nuvarande sjukhuschefen och ekonomichefen tillträdde sina tjänster 
1999 var man angelägen om att börja ändra på systemet. (Jan Eric Andersson, intervju 
031212) 
  
År 2000 införde Region Skåne en ny styrmodell via den då sittande borgerliga majoriteten, så 
kallad prestationsersättning där man fick ersättning för de behandlingar som utfördes. Från 
samma år har UMAS försökt arbeta in ett nytt verktyg, verksamhetsöverenskommelsen, som 
går ut på att sjukhusledningen årligen gör en skriftlig överenskommelse med varje 
verksamhetschef. Under tre år har det sedan arbetats intensivt med att dels utveckla 
verksamhetsöverenskommelserna, dels utveckla produkter och tjänster samt prissättning av 
dessa. (Jan Eric Andersson, intervju 031212) 
 
Verksamhetsöverenskommelsen omfattar ansvar för ekonomi, personal, arbetsmiljö och 
produktion. Den skrivs på av verksamhetschefen och områdeschefen, för den är även en 
överenskommelse dem emellan, men det är framför allt en överenskommelse med 
sjukhuschefen och dennes stab. Rapporteringsmässigt så kommer sjukhusledningen att se på 
verksamheternas resultat, men man kommer också att konsolidera det till ett område. 
Respektive verksamhet svarar för sin resultaträkning, och respektive områdeschef svarar för 
sitt områdes resultaträkning, och sen svarar ekonomichefen för sjukhusets totala 
resultaträkning. (Jan Eric Andersson, intervju 031212) 
 
I nuläget använder man inte längre prestationsersättningssystemet utan man har återgått till 
det gamla anslagssystemet med en tilldelad summa i förväg. Incitamentmässigt innebär detta 
en stor skillnad, men man försöker samtidigt behålla delar från det andra systemet för att 
kunna beskriva produkter och tjänster samt ha kontroll på kostnader och prissättning. I detta 
försöker man också bygga upp incitament. (Jan Eric Andersson, intervju 031212) 
 
Från Regions Skånes sida fokuserar man sedan ett år mer på kostnadskontroll än på 
vårdproduktion. Ökade vårdköer blir då underordnat kostnadskontrollen. Signalen till 
organisationen blir svårhanterlig. Detta innebär att man behöver utvecklas, hitta effektivare 
sätt för att bedriva sjukvård, så att man kan vårda ungefär samma antal patienter som tidigare 
till en lägre kostnad och lite lägre ambitionsnivå. (Sven Montan, intervju 031211)  
 
Skillnaden mellan gamla och nya systemet är att man tidigare styrde mot så hög konsumtion 
som möjligt. Då drogs man med ständiga underskott, medan man idag kan producera så 
mycket man vill under ett kostnadstak. (Mona Rydén, intervju 031124) 
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4.2 UMAS mål och vision 

4.2.1 Varför har man en målbild? 

Målbildsarbetet påbörjades 1997 för att bättre kunna möta förändringar i omvärlden, ändrade 
värderingar, ändrade patientkrav och för att kunna följa med i den medicinska utvecklingen. 
Dessa är skäl för att sjukhuset måste ändra sitt arbetssätt. Man vill att sjukhuset skall bli mer 
offensivt för att kunna ta grepp om utformningen av UMAS framtid istället för att vara 
mestadels reaktivt på förändringar utifrån. (Jan Eric Andersson, intervju 031212) 
 
Målbilden ska vara ett stöd för medarbetarna på UMAS för att komma framåt, upptäcka nya 
möjligheter och vägar samt påverka inriktningen för verksamheten och sitt arbete. Det behövs 
en målbild då förändringarna i omvärlden kommer i  allt snabbare takt samtidigt som 
informationsflödet blir allt större. Målbilden ska också vara ett stöd för medarbetaren i den 
självständiga strävan efter kvalitet och delaktighet och för ett lärande i arbetet.(Varför 
behöver vi en målbild på UMAS?, informationsblad, UMAS) 
 
För UMAS behövs en bild inför framtiden, en vision, om vad man vill uppnå med 
organisationen och vad man vill bli kända för. Öppenhet med fokus på innovationskraft är 
basen och det finns ett antal mål för att nå dit. Ett av de stödjande systemen för att nå dit är en  
fungerande ekonomistyrning vilket man fortfarande jobbar med. (Jan Eric Andersson, 
intervju 031212)  

4.2.2 Målbild 2005 

Målbilden speglar UMAS värderingar, uppdrag och åtagande och vad man som 
universitetssjukhus och regionsjukhus ska erbjuda patienter, kunder, studenter och 
medarbetare. Målbildens bärande idé är ”Öppenhet med fokus på innovationskraft”. Detta 
innebär att UMAS måste arbeta dels för att skapa relationer och nya samverkansformer, dels 
strategiskt för att möta utvecklingen i omvärlden. (Strategisk utvecklingsplan 2005, Broschyr, 
2001, s 7) 
 
Sjukhuset strävar efter att utföra gränsöverskridande arbete, vara öppet mot sin omvärld och 
öka antalet forsknings- och behandlingsområden. Målet är att man skall ligga i internationella 
frontlinjen 2005, samt att man ur kundens perspektiv skall vara ett sammanhållet och 
komplett system. (Strategisk utvecklingsplan 2005, Broschyr, 2001, s 6) 
 
Man försöker tillgodose patienternas behov och förväntningar genom att effektivisera och 
samordna arbetsflöden. Såväl vården som kostnadseffektivisering har vinster att göra på detta. 
Patientens inflytande över vården ska ökas och anpassas efter den enskildes värderingar. 
(Strategisk utvecklingsplan 2005, Broschyr, 2001, s 6)  
 
Målet är också att arbeta i ett större perspektiv genom att ingå i kompetensnätverk och man 
försöker utveckla relationer med samarbetspartners. Man strävar efter att förbättra 
arbetsformer och göra UMAS till en attraktiv arbetsplats som stimulerar till aktivt lärande. 
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UMAS ska vara ett kunskapsföretag som är innovativt och handlingskraftigt i alla 
sammanhang. Man ska också utveckla nya former för finansiering, för att öka inflödet av 
externa medel som kan stärka sjukhusets ekonomi. (Strategisk utvecklingsplan 2005, 
Broschyr, 2001, s 6) 

4.3 Ansvarsdelegering i den nya organisationsstrukturen 

4.3.1 Områdeschefernas ansvar 

De nytillsatta områdeschefernas ansvar har inte fastslagits helt ännu , men de har det totala 
ekonomiska ansvaret för respektive område. De sätter verksamhetschefernas löner, har ansvar 
för personal och andra saker inom respektive område. De har även ansvar för produktion och 
ekonomi. Omfördelning av resurser inom området görs av områdescheferna. Dock sköter de 
inte ett eget litet sjukhus utan fungerar fortfarande som en divisionschef som sköter sin del i 
ett privat företag. Områdescheferna har inget medicinskt ansvar, utan det ligger helt hos 
verksamhetscheferna. (Jan Eric Andersson, intervju 031212)  
 
Sjukvården får generella rekommendationer från i första hand Socialstyrelsen och 
Läkemedelsverket angående vårdproduktion. Om man gör ett medicinskt fel på vårdnivå och 
om man från läkarhåll vet om detta så skall man anmäla detta själv enligt Lex Maria till 
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Det finns en särskilt utsedd chefsläkare som råder 
sjukhuschefen i dessa ärenden, så detta berör inte områdeschefen i första hand. 
 (Jan Eric Andersson, intervju 031212) 

4.3.2 Verksamhetschefernas ansvar 

Verksamhetschefen har delvis fått förändrat uppdrag genom att få direkt ansvar även för 
vårdavdelningarna. Verksamhetschefen har även ansvar vad gäller resultat och kostnader samt 
att lagar och förordningar följs, både ur miljöhänseende och ur medicinskt hänseende samt att 
verksamhetsöverenskommelsen med sjukhusledningen följs. Den stora skillnaden är att detta 
nu skall diskuteras med områdeschefen. Sammantaget är kraven på en verksamhetschef att 
han eller hon sköter sig och följer ovanstående punkter. Friheten som verksamhetschef kan 
upplevas som mindre då områdeschefen kommer att ha ”närmare” tillgång till verksamheten 
än vad sjukhuschefen hade, som samtidigt hade 50 stycken verksamhetschefer att styra innan 
den nya verksamhetsplanen utvecklades. (Nils H Persson, intervju 031205)  

4.3.3 Ansvar inom klinken 

Ansvaret inom kliniken är tydligt fördelat. Verksamhetschefen har stort ansvar medan 
ansvaret är jämnt fördelat mellan arbetsledarna. Dessa uppmanas att samarbeta och försöka 
lösa problem på egen hand. På det viset är fördelningen horisontell. När det gäller 
arbetsuppgifterna är de i sig inte standardiserade, eftersom sjukvård inte kan standardiseras 
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per definition. Men man försöker dock skriva pm om sånt som det går att skriva pm om, till 
exempel dialysvård som är noggrant kontrollerad av läkemedelsverket. Beslut inom 
verksamheten fattas i regel på mycket informellt sätt och man har klinikledningsmöte två 
gånger per termin där klinikövergripande frågor diskuteras. Det samarbete man har inom 
kliniken sker i direkt patientkontakt, och problem som uppstår förväntas lösas på den nivå de 
uppstår. (Nils H Persson, intervju 031205)  

4.4 Åsikter om organisationsförändringen 

De nya områdescheferna upplevs olika från verksamhetschef till verksamhetschef. Några 
tycker att ledningen kommit dem närmare och att kommunikationen blivit bättre medan andra 
som vant sig vid direkt kommunikation med sjukhusledningen ser det som ett hinder. Den nya 
sjukhusledningen försöker arbeta öppet samtidigt som man försöker se sig själv ur andras 
perspektiv. Det är viktigt att områdescheferna har en neutral syn på övriga sjukhuset och inte 
motarbetar sjukhuschefens intentioner. Områdescheferna har stor tidigare erfarenhet av vård 
och kan se i dimensioner som varken sjukhuschefen eller ekonomichefen kan. På samma gång 
ska områdeschefen försöka få de delar man har under sitt ansvar att passa ihop och samarbeta. 
Arbetet med detta är dock relativt löst hållet och ansvaret är ganska svagt definierat. Det finns 
en delegationsordning men övriga uppgifter är löst hållna. (Sven Montan, intervju 031211)  
 
De reaktioner som framkommit från verksamhetscheferna angående de nyinstiftade 
områdescheferna är blandade men generellt är man något besvärad. Men som 
verksamhetschef har man dock kvar sitt ansvar och tidigare frihet. En del verksamhetschefer 
säger att förändringen är bra eftersom de nu får tillfälle att träffa sin chef betydligt oftare än 
tidigare. (Jan Eric Andersson, intervju 031212) 
 
Om man ser på situationen ytligt så kan man säga att organisationen är mer centraliserad nu 
än förr, men samtidigt är ambitionen att man ska se förändringarna som försök att förstärka 
ledningens möjlighet att svara upp mot organisationens behov. Man tillhandahåller resurser 
som gör att sjukhuschefen kan ägna mer tid åt strategiskt arbete. Så länge som 
verksamhetscheferna har kvar sina befogenheter så kommer man förmodligen att se på 
förändringen som decentraliserande. (Sven Montan, intervju 031211)  

4.5 Den strategiska utvecklingsplanen  

För att UMAS ska kunna uppnå målbilden så har en utvecklingsplan tagits fram för att inrikta 
sjukhusets förändringsarbete på de strategiska områden som krävs. Utvecklingsplanen lyfter 
fram de viktigaste utvecklingsområdena som alla medarbetare ska arbeta mot. Denna 
utvecklingsplan är långsiktig samt strategisk och ska kompletteras med en årlig 
verksamhetsplan för den löpande verksamheten. (Strategisk utvecklingsplan 2005, Broschyr, 
2001, s 10) 
 
Utvecklingsplanen för UMAS utgörs av fyra målområden; hälso- och sjukvård, lärande, 
relationer, kultur och värderingar. Tillsammans utgör målområdena en helhet. För varje 
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delområde har strategier tagits fram som ska stödja arbetet med att uppnå målbilden. En plan 
har sedan utarbetats för varje strategi, om hur genomförande och uppföljning ska ske. 
(Strategisk utvecklingsplan 2005, Broschyr, 2001, s 12) 
 
 
 
 
                                                           Hälso- och 
                                                              sjukvård 
 
 
  
 
                                               
                                               Lärande                      Relationer 
 
 
 
                                                              
                                                      Kultur och värderingar 
 
 
Det övergripande ansvaret för genomförandet av utvecklingsplanen ligger på 
sjukhusledningen som också ska se till att resultaten följs upp löpande. (Strategisk 
utvecklingsplan 2005, Broschyr, 2001, s 22) 
 
Utvecklingsplanen består av deluppdrag som vart och ett har en ansvarig projektledare, 
kompetens och resurser för genomförandet, en plan för hur uppdraget ska genomföras och 
följas upp samt rapporteras till sjukhusledningen. (Strategisk utvecklingsplan 2005, Broschyr, 
2001, s 22) 
 
Beslut som tas i ledningen ska stämmas av mot målbilden och utvecklingsplanen. När nya 
planer och överenskommelser görs ska dessa kopplas till utvecklingsplanen. Varje år görs 
överenskommelser mellan verksamhetscheferna, områdescheferna och sjukhuschefen vilket i 
sig också är ett medel för att genomföra utvecklingsplanen. (Strategisk utvecklingsplan 2005, 
Broschyr, 2001, s 22) 
 
Verksamhetschefernas ansvarar för att målbilden och utvecklingsplanen genomförs inom 
respektive verksamhet. Gränsöverskridande verksamhet är viktig för att öka kraften i 
genomförandet, och för att lyckas måste man tänka i termer av flöde, patientfokus, arbetsmiljö 
och effektivitet. (Strategisk utvecklingsplan 2005, Broschyr, 2001, s 22) 
 
Processen kring styrdokument som beskriver ägardirektiven (budgethandlingar, skånsk 
livskraft) är också verktyg för att föra arbetet närmare målbilden.   
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Varje enskild medarbetare har eget ansvar för att arbeta enligt målbilden. 
Sjukhusgemensamma strategier inom området ”Kultur och värderingar” är till för att ge stöd 
till medarbetarna. (Strategisk utvecklingsplan 2005, Broschyr, 2001, s 22)  

4.6 Genomförande av utvecklingsplanen 

Innan man följde en gemensam målbild fanns flera planer med endast kortsiktiga mål. 
Numera försöker man nå uppsatta mål genom att arbeta utifrån den strategiska 
utvecklingsplanen. Detta inbegriper dels de sjukhusövergripande målen men varje verksamhet 
måste också diskutera och formulera sina egna mål i förhållande till sjukhusets övergripande 
målbild. I en del fall har man hunnit ganska långt men i andra fall inte fullt så långt. (Mona 
Rydén, intervju 031124)  
 
Ett viktigt styrmedel är verksamhetsöverenskommelserna där det är sjukhusledningens uppgift 
att  beskriva vad som skall ingå i verksamheten, vilka mål som skall uppnås både för den 
enskilda verksamheten och sjukhuset i stort. Detta har inte varit så tydligt tidigare, men 
genom målbilden har man skapat en vision av hur sjukhuset skall vara år 2005. Dock finns det 
inte en helt konkret verksamhetsplan ännu, men denna är under utveckling. (Sven Montan, 
intervju 031211)  
 
Implementeringen av målbildsarbetet i organisationen sker inte enbart genom 
verksamhetsöverenskommelser, utan även genom många andra aktiviteter. Bland annat så har 
man haft målbildsdialoger där 10 % av de anställda från alla yrkeskategorier varit med och 
diskuterat hur deras verksamheters målbilder skall se ut. Två gånger om året har man 
målbildsdagar där målbilden lyfts fram ur olika synvinklar. Det anses också viktigt att 
uppmärksamma de som anstränger sig när det gäller målbildsarbetet, och varje år belönas 
bästa målbildsarbetet med ett pris och i varje nummer av personaltidningen skrivs något om 
målbilden. Dessutom så har verksamhetscheferna varit med i diskussionerna kring målbilden 
hela tiden redan från början. Det fanns också kliniker som redan tidigare hade arbetat utifrån 
egna mål, men nu har man sjukhusgemensamma mål för att stärka UMAS som varumärke. 
(Mona Rydén, intervju 031124)  
 
Områdescheferna har ansvar för målen och nedbrytningen av dem på varje nivå, men ännu 
finns inga mål utskrivna på områdeschefsnivå. Dessa ligger på verksamhetsnivå genom 
”verksamhetsöverenskommelser”. I dessa redogörs för tillgängliga pengar och vad som ingår i 
målen. Inför nästa år görs en områdesöverenskommelse där det finns pengar och mål för 
området. (Mona Rydén, intervju 031124)  
 
På verksamhetsnivå sätts delmål upp, som man sedan stämmer av med resultatet. Detta sker 
enligt ovan både på de enskilda anställdas nivå och inom en utvecklingsgrupp bestående av 
olika yrkesgrupper. De svårigheter man upplevt har bland annat bestått i att det är svårt att 
engagera läkarna i detta arbete, då dessa alltid varit de naturliga ledarna vilket delvis 
förändras i och med att man numera arbetar mer i arbetslag. (Nils H Persson, intervju 031205)  
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4.6.1 Prioriteringar inom målbilden 

Några områden har prioriterats vad gäller uppsatta mål och en handlingsplan har arbetats 
fram. Bland annat arbetar man med det akuta patientflödet som är så stort att det riskerar sluka 
resurser för andra verksamheter av högspecialiserad typ som plastikkirurgi, handkirurgi till 
exempel. Nu för första gången så sker en kraftansamling för att lösa den här typen av 
problem. Tillgängligheten måste förbättras genom till exempel bättre kontakt med de som vill 
ha hjälp, de som skriver remisser, och att man blir bättre på att svara på dessa. Man ser även 
över systemen för köer, väntelistor och prioriteringar. (Sven Montan, intervju 031211)  
 
Även datoriseringen av journalsystemen är en säkerhetsfaktor för patienterna då man snabbt 
kan få veta vad som gjorts tidigare. Datoriseringen är ett prioriterat område för att få bättre 
och snabbare kommunikation. Innan organiserade man klinikerna specialitetsvis vilket gjorde 
att en patient i princip kunde ha en journal på alla kliniker. Även detta kan ses som en del i 
viljan att skapa helhet vilket också förts in i målbilden. Man skall arbeta mer patientcentrerat, 
patienterna skall inte skickas mellan olika byggnader då sjukvårdsteam istället kan formeras 
kring dem och jobba utifrån patientens behov. Detta är en stor omställning. För att kunna 
implementera detta måste de ledande grupperna ute i verksamheten förstå och ta till sig 
budskapet. Detta görs genom till exempel återkommande möten med verksamhetschefen där 
man talar om övergripande policy, vart man är på väg, vilka mål man har inför nästa period 
och om något skall förändras. (Sven Montan, intervju 031211)  

4.6.2 QUL 

På kliniken för njurmedicin och transplantation hade man redan innan arbetet med den 
generella målbilden använts sig av QUL – kvalitet, utveckling, ledarskap, som är en 
vidareutveckling av en målbildstyp som använts i privat näringsliv. Man har använt denna för 
beskrivning av kliniken och identifiering av förbättringsfaktorer. Detta arbete utvärderas två 
gånger per år på klinikdagar. Senast man hade en sådan bad man de anställda att själva ange 
tankar på hur de såg på klinikens mål, egna mål och verksamhetens mål på både kort och lång 
sikt. Efter det resonerade man i grupper vilket fick som resultat 137 förslag på förändringar, 
vilka redigerades. Man gav sedan feedback på vad som skett efter detta. (Nils H Persson, 
intervju 031205)  
 
I QUL-gruppen sitter undersköterskor, sjuksköterskor, en transplantationskoordinator, en 
sekreterare och verksamhetschefen som alla är mycket engagerade och deras arbete har QUL 
som grund. I och med att man påbörjade detta arbete innan UMAS övergripande målbild 
påbörjades så fortsätter man arbeta efter detta. (Nils H Persson, intervju 031205)  
 
För att uppnå de mål man satt upp är det viktigt att man förankrar arbetet och besluten på 
verksamhetsnivå. Detta görs bland annat på klinikdagar två gånger per år där man diskuterar 
såväl resultat som nya planer. Bland annat bjuder man in föreläsare inom vissa ämnen som 
man kanske uttryckt önskemål om. Ytterligare sätt att styra upp arbetet mot uppsatta mål är 
till exempel en friskvårdsgrupp och miljöombud. En faktor till framgång är att skapa 
motivation genom delaktighet i målarbetet. (Nils H Persson, intervju 031205)  
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4.6.3 Belöningssystem 

Några egentliga belöningssystem saknas på UMAS. Man tycker att detta är viktigt men att det 
är svårt att införa bland annat på grund av att man hanterar skattemedel.  Ett sätt är att 
uppmärksamma goda exempel, till exempel i personaltidningen för att stimulera andra. (Sven 
Montan, intervju 031211) 

4.7 Uppföljning av utvecklingsplanen 

Målet och delmålen följs upp genom att man försöker följa upp verksamhetsutvecklingen och 
kvaliteten parallellt med ekonomi och produktion. Det finns en grupp som arbetar med fem 
olika perspektiv: ekonomi-, produktion-, kvalitets- och verksamhetsutvecklingsperspektivet, 
miljö- och personalfrågeperspektivet. Där behandlas en mängd frågor och man följer statistik 
av olika slag och ställer frågor till verksamheterna per tertial och per år. I skrivande stund 
förebereder man årsredovisningen och när alla kliniker lämnat in sin årsrapport så skall man 
skriva en sammanställning vad som gjorts för arbetet med målbilden. Dock sammanställs inte  
det direkta resultatet, vilket man fortfarande är några steg från att kunna göra. Helst skulle 
man vilja göra en medarbetarundersökning vad gäller bland annat kulturvärderingar och 
ledarskap men detta görs inte ännu. Istället för att mäta resultatet av utfört arbete beskrivs de 
åtgärder som gjorts i förbättrande syfte. Man försöker föra fram varför målbilden och dess 
uppföljning är viktig. (Mona Rydén, intervju 031124)  
 
Man har dock svårt att se om effektiviteten ökat, utan man vill hellre se till 
kvalitetsfaktorerna, vilken vård patienterna får. Det är en balansgång mellan hur mycket som 
görs, vilken kvalitet det har och hur mycket det kostar. Vårdproduktion skulle kunna kopplas 
till patientnöjdhet. (Mona Rydén, intervju 031124)  
 
Uppföljningen av målen skrivs in på olika sätt i verksamhetsöverenskommelserna. För 
patientsäkerheten så finns system för att ta emot klagomål och avvikelserapporter och hur 
man kategoriserar och använder dem. (Sven Montan, intervju 031211)  
 
Verksamheterna kommer att följas upp genom rapporter månadsvis, vilket inte har skett 
tidigare. Man kommer att följa upp både per område och per verksamhet.  Orsaken till detta är 
att om man bara ser till områdets resultat så kan det se bra ut även om dess verksamheter 
skiljer sig åt resultatmässigt. Man vill kunna förvarna verksamheterna att förbereda diskussion 
med området. (Jan Eric Andersson, intervju 031212)  
 
På verksamhetsnivå har man hela tiden sjukhusets målbild med sig i tankarna, men man sitter 
inte och kryssar av punkt för punkt utan försöker följa ett större perspektiv i och med att man 
arbetar med QUL. (Nils H Persson, intervju 031205)  
 
När man får problem borde man egentligen följa upp varje av de tre ”ringarna” men i en så 
här stor organisation har varje utvecklingsprocess sitt eget liv och när verksamhetsplanen 
gjordes så fick även den sitt eget liv. Det har varit svårt att få ihop de tre sakerna. När man  
tittar framåt på 2004 så kan man se att de saker som sjukhusledningen har prioriterat finns 
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inom fyra områden som är klassiska perspektiv för styrkort: patientfokus, ekonomi, 
medarbetarfokus, FoU. Det här är inget som man arbetar efter ännu, men man skulle kunna 
göra det och nu försöker man formulera mål och mått för de här områdena. När det gäller 
patientfokus så handlar det t ex om väntetider på akuten vilket handlar om att man ska arbeta 
med att förbättra processer. Det kan diskuteras om detta ingår i patientfokus, men det skulle 
kunna mätas mot patienter. När det gäller medarbetarfokus handlar det om att mäta sjukdagar 
per anställd, antal ledare som deltagit i ledarprojekt osv. Detta är fortfarande preliminärt, men 
det är i alla fall en början. Man skulle mycket väl kunna kombinera de här två och följa upp 
dem med hjälp av nyckeltal. Mer önskvärt hade det varit om det funnits en röd tråd mellan 
långsiktig planering och kortsiktig, men dit har man inte. Det hela handlar mycket om att 
UMAS blir styrt utifrån av region Skåne och beställarfrågan. Omvärlden har förändrats 
väldigt mycket sedan man började arbeta med detta och det präglar den kortsiktiga 
planeringen. (Mona Rydén, intervju 031124) 

4.8 Utvärdering av utvecklingsplanen 

Vad det gäller utvärdering av hur man uppfyllt målen är man inte lika bra. Man försöker fråga 
sig vilka mål man har, vad man gjort i linje med dessa, vilka som är ansvariga för att målen 
inte uppfyllts och hur man skall gå vidare för att lösa problemen. (Nils H Persson, intervju 
031205)  
 
Verksamheterna känner sig allt mer styrda från sjukhusledningens sida. Samtidigt som man 
får fler direktiv och närmare kontroll över sig har man en känsla av att det man gör inte riktigt 
följs upp och utvärderas. Man har aldrig fått feedback på de rapporter man skickat, för såvida 
det inte har varit problem så har det inte ansetts viktigt att följa upp. När verksamhetschefen 
nu fått en närmare chef över sig är det tänkt att man skall träffas en gång per månad för 
diskussion om klinikens ekonomi. Detta känns inte nödvändigt för verksamhetschefen utan 
det känns mer som en form av bevakning. Det är inte uteslutet att områdeschefen kan komma 
med fruktbara idéer, men de flesta idéer en chef kommer med innebär ju mer arbete för nästa 
person och verksamhetschefen har inte fått mer tid för sin chef. (Nils H Persson, intervju 
031205) 

4.9 Ekonomiska instrument för styrning och mätning 

4.9.1 Fördelning av resurser och ansvar 

Resurserna delas ut i dialog med sjukhusledningen utifrån verksamhetsöverenskommelser där 
man kommit överens om vad som ska göras, vilken kostnadsmassa, intäkt och ansvar som 
skall ingå. Detta skrivs in i verksamhetsöverenskommelsen, som skrivs under av 
verksamhetschefen, områdeschefen och sjukhuschefen. (Jan Eric Andersson, intervju 031212) 
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Ekonomichefen träffar områdescheferna och diskuterar styrning, budget, ekonomi och 
produktion. Områdescheferna har sedan ett ansvar att sammanfoga sina delmängder till en 
enhet. Styrningen av budgetprocesserna sker utifrån områdenas kostnader. Dock finns det 
längst ner på sammanräkningen en extra linje där man redogör för ersättningen vid 
prestationsbaserad verksamhet för att kunna jämföra hur väl man ligger till i de nuvarande 
beräkningarna. Det sista kan sägas vara ett incitament i försöken att hålla kostnader nere och 
att få upp intäkterna. Motivationen att hålla vårdproduktionen uppe finns inbyggt hos 
personalen. Man har ett annat förhållande till patienter än vad man har till andra sorters 
kunder som man säljer något till. Har man kunskap och kompetens att hjälpa människor så 
vill man det. Men samtidigt mäts detta, och instrumenten är inte enbart till för att mäta pengar 
utan också produktionen. (Jan Eric Andersson, intervju 031212) 
 
Möjligheterna för en verksamhetschef att genom sitt arbete påverka internt och även andra 
verksamheter är stora. Det är en fråga om argumentering och att ta fram underlag. Detta är en 
av de viktigaste uppgifter en verksamhetschef har; att värna en viss patientgrupp och se till att 
dessa får en rimlig behandling. Verksamhetschefen har i uppdrag att värna om sin klinik utan 
att mista det större perspektivet. Man har hela tiden samarbete och dialog med andra kliniker. 
Synen på UMAS som en helhet som arbetar mot samma mål är viktig. (Nils H Persson, 
intervju 031205)  

4.9.2 Uppföljning och åtgärd av ekonomiska styrmedel 

Vid avvikelser i den ekonomiska uppföljningen går rapporteringen vidare till ekonomichefen 
samtidigt som man förväntar sig att områdeschefen tar tag i problemet. Arbetsbördan för 
ekonomichefen har genom detta minskat betydligt men han vill samtidigt ha kvar en viss 
kontroll då de enskilda delarna i ett område kan se mycket olika ut; en verksamhet kan gå 
sämre än en annan, utan att området får sämre resultat utåt sett. (Jan Eric Andersson, intervju 
031212) 
 
Om det uppstår problem för en verksamhet att hålla sina kostnader så blir konsekvensen att 
antingen göra kostnadseffektiviseringar i verksamheten, eller också dra ned på kostnader 
genom att ta bort verksamhet. Detta är områdes- och verksamhetschefernas ansvar. (Jan Eric 
Andersson, intervju 031212) 
 
Om en verksamhet går med överskott får den i nuläget inte behålla någonting av detta. Detta 
skulle kunna vara ett incitament men för närvarande finns inga strukturer för detta. Man tar 
heller inte underskotten med sig i balansräkningen. (Jan Eric Andersson) De överskott som 
genereras utöver planerad budget kommer kliniken till godo endast till liten del. Det mesta går 
till en sjukhusgemensam pott och därifrån fördelas pengar till behövande kliniker. (Sven 
Montan, intervju 031211)  
 
När det gäller investeringar så är detta hårt styrt då Region Skåne för närvarande får låna 
pengar för sin drift. På sjukhuset finns en prioriteringsgrupp som behandlar alla 
investeringsönskemål men till slut är det sjukhusledningen som godkänner alla investeringar. 
Gränsen för vad som räknas som investeringar går vid ett basbelopp. (Jan Eric Andersson, 
intervju 031212) 
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4.9.3 Dubbla ekonomiska budskap 

Man är nu inne i en planeringsprocess inför 2004 där man arbetar med samma verktyg som 
tidigare. Verksamhetsöverenskommelser göres men inte längre med utgångspunkt från 
prestationsersättning utan med en fix summa pengar från Region Skåne. Man försöker trots 
detta behålla de gamla incitamenten, dvs det skall synas om man gör mer eller mindre än 
tidigare, vilket anses oerhört viktigt. Det lättaste sättet att klara sig i en sådan anslagsstyrd 
ekonomi är annars att göra mindre, då man får lika mycket pengar oavsett hur mycket som 
görs. (Jan Eric Andersson, intervju 031212)  
 
Man har behållit sättet att räkna på ersättning efter prestation samtidigt som man gett 
verksamheterna besked om att hålla sina kostnader nere. De får inte titta på resultatet och kan 
inte motivera ökade kostnader med ökade intäkter, utan de ska öka intäkterna så mycket som 
möjligt men bibehålla kostnaderna. Detta innebär ökade krav på effektivare arbete. Detta 
innebär samtidigt att kontrollsystemen delvis satts ur spel, då det finns ett internt 
kontrollsystem, samtidigt som finansieringen sker externt utifrån ett annat pris. Om det 
interna kontrollsystemet löper amok kan kostnaderna stiga utan att det syns utåt. Det fortsatt 
utförda arbetet leder till att intäkterna synbarligen ökar utåt sett. Men så har inte skett utan 
kostnaderna har pressats ned jämfört med föregående år och man ligger nära den budget som 
man har. (Jan Eric Andersson, intervju 031212)  

4.9.4 Tre finansiella perspektiv 

Vad gäller ekonomiska styrmedel så gäller budgettänkandet från i år. Man försöker se på den 
egna verksamheten ur tre finansiella perspektiv. Dels hur situationen skulle sett ut om man 
fått betalt per produktion, sedan följer man kostnadsutvecklingen. I sista hand ser man på 
kostnaden för sydvästra distriktsnämnden med tanke på att kliniken inte bara har patienter 
från region Skåne utan även från angränsande landsting som Kronoberg, Blekinge och södra 
Halland. Ansvaret vad gäller finanserna gäller inte bara kostnader utan också intäkter. (Nils H 
Persson, intervju 031205)  

4.9.5 Uppbyggnad av budget 

Budgetprocessen innebär uppbyggnad. Först bygger man upp och sedan justerar man upp eller 
ned. Detta för att behålla incitamentet om chefernas delaktighet. Verksamhetschefen kommer 
med förslag till områdeschefen om vad man vill göra varefter förslaget förs upp till 
sjukhusledningen. I detta har man direktiv som utgår från föregående års budget, prognos och 
tillåten kostnadsvolym. (Jan Eric Andersson, intervju 031212)  
  
Budgeten bygger på året dessförinnan för att sedan bli omarbetad. Den är alltså inte 
framskriven. Tidigare har man lagt på 2,5 % på gamla budgeten utan hänsyn till sjukfrånvaro, 
eller fjolårets personalsituation. Samma diskussion förs nu då man fått en uppräkningsfaktor 
på 2,5 % som lönehöjningar skall anpassas till. Om man vill höja mer för några får man höja 
mindre för andra eller säga upp folk. Det är inte så dramatiskt som det låter då 
personalomsättningen är rätt hög, 10 %, och man får försöka göra önskade förändringar 
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genom att följa personalomsättningen. Personalkostnaden uppgår till 70-80% av totala 
kostnaderna. (Jan Eric Andersson, intervju 031212)  
 
I  budgeten görs en uppskattning av hur många patienter som skall behandlas och därefter 
tilldelas en viss summa per behandling. De priser man använder finns i en så kallad 
regionprislista som är förhandlad med  Region Skåne och Södra Samverkansregionen som 
består av landstingen Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland. (Jan Eric Andersson, 
intervju 031212) 

4.9.6 Intäkter och internpriser 

Intäkterna i resultatansvaret består av flera delar. Producerad vård till patienter inom sydvästra 
Skånes sjukvårdsdistrikt, till övriga Skåne och till patienter utanför Skåne. Forskningspengar, 
grundutbildningspengar och merkostnadsbidrag ingår också. Servicedisciplinerna har 
internpriser som debiteras användarna, till exempel när anestesi söver patienter i samband 
med operation så debiteras kirurgkliniken. (Jan Eric Andersson, intervju 031212)  
 
Internpriserna spelar en roll för hur mycket pengar verksamheterna får men är samtidigt inte 
satta av sjukhuset, utan enligt den så kallade regionprislistan. Ofta hörs från politiker att 
vården kostar för mycket, trots att man bara får den ersättning man kommit överens om. Från 
politikerhåll förmår man sig inte säga att pengarna inte räcker utan säger att vården måste 
fortsätta men att den kostar för mycket. Politikerna är beställare och som sådana förmår de 
inte att sätta tydliga kostnadstak. När pengar saknas så får till exempel operationer skjutas upp 
vilket märks då folk får gå och ha ont längre än annars. (Jan Eric Andersson, intervju 031212) 

4.9.7 Balanserad  helhetssyn 

Man kan säga att styrkort finns på olika nivåer i organisationen och man har haft tanken på att 
införa det fullt ut men med tanke på att det fanns 50 olika verksamheter så syntes det som en 
för stor uppgift. Istället för balanserat styrkort försöker man ha en balanserad helhetssyn då 
inte bara ekonomin ingår i verksamhetsöverenskommelserna utan också personal, produktion, 
miljö och kvalitet. (Jan Eric Andersson, intervju 031212) 
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5 Analys 
 
I analysen kommer de teoretiska delarna att kopplas samman med de empiriska iakttagelserna. 
Med hjälp av Mintzbergs fem sektorer framställs en modell av UMAS organisationsstruktur. 
Meningen med detta är att se om strukturen kan passa till någon av de strukturella 
konfigurationer som föreslagits av Mintzberg. På samma sätt kommer sedan styrsystemen på 
UMAS att jämföras med teoriavsnittet. Därefter görs en sammanställande tabell av UMAS i 
relation  till teorierna. Avslutningsvis diskuteras hur organisationsstruktur och styrsystem på 
UMAS kan tänkas samverka med varandra. Det sista avsnittet blir mer diskuterande, eftersom 
det är för tidigt att säga något om hur denna samverkan verkligen kommer att bli då den nya 
organisationen är helt ny och tillräcklig empiri därför saknas.  

5.1 Mintzbergs fem sektorer i UMAS 

5.1.1 Den operativa kärnan 

Den operativa kärnan består av de olika verksamheterna i form av avdelningarna och 
mottagningarna med dess sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, sjukgymnaster, läkare 
etc. Dessa personer är de som möter patienterna och producerar den egentliga vården. 

5.1.2 Den strategiska toppen 

Den strategiska toppen består av sjukhusledningen, som består av sjukhuschef, ekonomichef, 
chefläkare, chefssekreterare och chefssjuksköterska. Dessa fungerar som en styrelsegrupp. I 
ledningsgruppen tas de slutgiltiga besluten vad gäller bland annat strategisk planering och 
resursfördelning. Det är sjukhusledningen som har det övergripande ansvaret för att UMAS 
ska nå sin vision, målbild 2005.  

5.1.3 Mellanchefer 

Cheferna för de sex områdena definieras som mellanchefer. De har det övergripande ansvaret 
för respektive område. Cheferna för verksamheterna under områdescheferna deltar oftast i den 
operativa verksamheten och är också mellanchefer. Till följd av UMAS stora organisation får 
mellancheferna en viktig roll eftersom den strategiska toppen omöjligt kan styra allt. 
Mellancheferna ansvarar för att olika uppsatta delmål inom målbilden och utvecklingsplanen 
genomförs inom deras respektive områden och verksamheter.  

5.1.4 Teknostrukturen 

UMAS teknostruktur är i sig liten. Några tydliga standardiserande processer är svåra att hitta 
generellt. Sjukhusets IT-avdelning hjälper till med införandet av ett standardiserat 
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journalsystem och påverkar på så sätt hela verksamheten. Dock hittar man 
standardiseringsprocesser i den operativa kärnan där sådana sker mer eller mindre spontant. 
Man måste vara medveten om att sjukvård är svår att standardisera då alla patienter är olika, 
men det finns exempel på standardiserad vård. Dialysbehandling är exempel på detta. UMAS 
och övriga sjukvårdsenheter i Sverige påverkas och styrs i hög grad av utifrån kommande 
faktorer som Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. 
Dessa både kontrollerar, styr och påverkar sjukvårdens verksamhet på olika sätt, men detta är 
lika för alla sjukhus. I UMAS fall kan man säga att en intern teknostruktur till viss del ersätts 
med dessa externa faktorer. 

5.1.5 Stödfunktioner 

UMAS stödfunktioner är relativt många till följd av organisationens storlek. Sekreterar- och 
receptioniststaben, ekonomiavdelningen, personalavdelningen, IT-avdelningen, 
Lokalvårdsenheten, transportenheten, köket och personalmatsalar, sjukhusets centralbibliotek, 
telefonister, väktare och verkstads- och teknikavdelningen är exempel på stödfunktioner som 
alla är mycket viktiga för sjukhusets verksamhet. 

5.2 Centralisering och decentralisering 

UMAS har begränsad vertikal decentralisering. Divisionsindelning innebär att en hel del 
beslutandemakt delegerats till områdescheferna som sedan delegerar ansvar till 
verksamhetscheferna. Då denna makt inte behöver delegeras vidare i ansvarskedjan så är 
decentraliseringen begränsad. Sjukhusledningen behåller dock hela tiden den slutgiltiga 
makten och därför är UMAS centraliserat i vertikalt led. I den operativa kärnan befinner sig 
ett stort antal experter inom sina områden. Man kan därför tala om en horisontell 
decentralisering på denna nivå. 

5.3 UMAS och de fem konfigurationerna 

5.3.1 Enkel struktur 

UMAS har hög formaliseringsgrad och små kontrollspann. Organisationen är mogen och har 
väl utformade beslutsvägar. UMAS organisationsstruktur överensstämmer därför dåligt med 
entreprenörsorganisationen. 

5.3.2 Maskinbyråkrati 

UMAS saknar de grundläggande preferenserna som krävs för att bli klassificerad som en 
maskinbyråkrati. UMAS arbetar i en snabbt föränderlig omvärld där den medicinska 
utvecklingen går mycket fort. Den operativa kärnan kan inte isoleras från omvärlden eller 
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standardiseras. Det krävs hög kompetens hos medarbetarna och arbetsuppgifterna är i regel 
inte av repetitiv art. Ingen är oersättlig i organisationen men en medarbetare som väljer att  
säga upp sig eller av annan anledning lämnar organisationen kan innebära att mer resurser 
måste läggas på att ersätta medarbetaren. I UMAS är man dessutom ofta specialiserad mot 
olika områden. Det är svårt att rekrytera kompetent personal till vissa tjänster. 

5.3.3 Professionell byråkrati 

Den professionella byråkratin erbjuder många karakteristika som kan skönjas på UMAS. Den 
viktigaste delen i organisationen är den operativa kärnan och dennas kompetens. Det råder 
stark vertikal arbetsspecialisering. 
 
Dock finns det inte möjlighet för medarbetarna att isolera sig från varandra så som beskrivs i 
professionsbyråkratin. I modern sjukvård arbetar man allt mer i lag och måste hela tiden 
samordna sina insatser oavsett på vilken nivå man arbetar. Detta innebär också samarbete 
över klinikgränserna då personal blir allt mer specialiserad. 
 
UMAS har en mycket byråkratisk struktur, eftersom man har en mycket tydlig hierarkisk 
indelning. I verkligheten deltar de flesta mellanchefer, verksamhetschefer, på operativ nivå 
aktivt i arbetet. 
 
På UMAS finns en stor och betydelsefull stödfunktion som också är i linje med inslaget av 
professionell byråkrati. 
 
I en professionell byråkrati bör det tekniska systemet inte vara komplext vilket stämmer med 
UMAS.  Det finns inget gemensamt tekniskt system ens för journalföring ännu och de system 
man behöver på respektive avdelning anskaffas dit vid behov. Som beskrivet i teorin så är 
kunskaperna den viktiga teknologin.  

5.3.4 Divisionaliserad organisation 

Sjukhusets operativa kärna har delats upp i sex divisioner, områden, som i sin tur är 
divisionaliserade i verksamheter. Vilka verksamheter som ingår i ett område beror till stor del 
på vilken sorts sjukvård respektive verksamhet bedriver. Varje område har en områdeschef 
som delegerats mycket av beslutsfattandet rörande sitt område, från sjukhusledningen. De 
olika verksamheterna har i sin tur var sin verksamhetschef som först och främst ansvarar för 
den medicinska vården men även bland annat personalfrågor. Kring verksamhetschefen finns 
en personalstab som gör att verksamheten fungerar mer eller mindre självständigt. 
Arbetsprocessen i sjukvården kan inte standardiseras men kompetensen och ledningens 
kunnande kan styras upp. 
 
I en divisionaliserad organisation försöker man standardisera output genom resultatkontroll 
vilket man till vissa delar har svårt att göra på UMAS. Man kan mäta flera parametrar främst 
ur ekonomisk synvinkel men hur väl står sig vården och, inte minst, hur nöjda är kunderna, 
patienterna? Detta har man för tillfället inga bra verktyg för. 
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Divisioner har en tendens att bli maskinbyråkratiska i sin struktur enligt Mintzberg. Detta 
stämmer inte in på de områden och verksamheter som ingår i UMAS organisation. Vad gäller 
centralisering av dessa enheter så kan man säga att områdena i sin natur ligger nära 
sjukhusledningen medan verksamheterna glider ifrån ledningen en bit genom att få en 
mellanchef att svara inför. Dock kan man argumentera att både en centralisering skett sett från 
operativa kärnan då ledningen ”flyttat ned” på områdeschefsnivå och att en decentralisering 
skett sett från ledningen. 
 
Enligt Mintzberg kan sann divisionalisering endast ske då organisationens tekniska system 
kan separeras. På UMAS har varje verksamhet sin tekniska grundutrustning medan man delar 
många spetskompetensteknologier som används efter behov. Detta fungerar tack vare 
verksamheternas relativa geografiska närhet. 

5.3.5 Innovativ organisation 

UMAS operativa kärna passar ganska väl in på den innovativa organisationen. I den operativa 
kärnan drivs arbetet i stor utsträckning i projektform (baserat på patienten). Olika 
specialkompetenser kopplas samman beroende på projektets art för att kunna slutföra en 
uppgift. Informationsutbytet i den operativa kärnan flödar fritt och informellt. Mellancheferna 
på verksamheterna befinner sig mycket nära händelsernas centrum.  Man har ansvaret för att 
arbetet koordineras inom och mellan arbetsgrupperna. 

5.4 Styrsystem 

5.4.1 Ansvarsenheter 

Det ekonomiska ansvaret innebär att respektive verksamhetschef svarar för sin resultaträkning 
och respektive områdeschef svarar för sin resultaträkning. Sen så svarar ekonomichefen för 
hela sjukhusets resultaträkning.  
 
På UMAS har varje verksamhetschef och varje områdeschef både resultatansvar och 
kostnadsansvar för sina respektive enheter. Styrningen av budgetprocesserna sker utifrån 
kostnader, eftersom det nu är anslagsstyrning som gäller från Region Skåne. Men samtidigt så 
tittar man på resultatet, på så sätt att man redogör för den ersättning som man skulle ha haft 
vid en prestationsbaserad ersättning. Detta för att kunna göra jämförelser och bibehålla 
incitament. Internt är det resultatet med prestationsersättningarna som syns och mäts, men 
samtidigt så tillåts man inte att öka kostnaderna över vad som är budgeterat. Detta innebär att 
det är två olika system som används samtidigt, men där det ena enbart används i jämförande 
syfte.  
 
Kostnadsansvaret är på UMAS av typen diskretionära kostnadsenheter, eftersom summan som 
kan spenderas ges av budgeten. Men eftersom man internt fortfarande använder 



Organisationsstruktur och styrsystem 
- en fallstudie av UMAS 
Bengtsson, Göransson 
 
 
 

 59

prestationsersättningsjämförelsen så ser kostnadsansvaret internt mer ut som standard-
kostnadsenheter, där kostnaderna relateras till produktionens omfattning.  
 
De olika slagen av ansvar är en följd av att UMAS internt försöker bibehålla de incitament 
som fanns vid den tidigare prestationsersättningen, att det ska synas vad man gör och att detta 
ska gå att mäta. Detta är endast möjligt genom att koppla kostnader till prestationer, vilket inte 
görs i diskretionära kostnadsenheter. 
 
Även resultatansvaret ser olika ut, beroende på om man ser på det ur externt eller internt 
perspektiv.  
 
Vid fiktiva resultatenheter, som är det som råder då verksamheten finansieras med en 
schabloniserad intäkt som tilldelas genom budget från organisationens gemensamma intäkter, 
så blir det viktigaste att klara ekonomi och verksamhet inom detta bidrag. Enheterna får 
därmed inte mer pengar för ökad produktion, utan det gäller att hålla sig inom sin budget. 
Detta råder om man ser på UMAS från ett externt perspektiv.  
 
Verkliga resultatenheter kan man säga att det var då prestationsersättning gällde, genom att 
intäkterna följde volymen. Här fokuseras det på prestationer och produktivitet mer än 
ekonomi, och därmed uppmanas verksamheterna till att öka produktiviteten. Det är detta som 
UMAS försöker bibehålla genom att internt fortsätta mäta resultatet som vid en 
prestationsbaserad ersättning.  
 
Ett viktigt incitament vid resultatansvar är möjligheten till agerande och förändringar. Bland 
annat kan det gälla hur överskott och underskott ska hanteras. På UMAS får enheterna inte 
behålla vare sig överskott eller underskott, vilket kan påverka incitamentet att tänka på 
verksamhetens resultat. 
 
På UMAS ser man också exempel på totalkostnadsproblemet, som är vanligt i en 
anslagsfinansierad verksamhet. Samtidigt som verksamheterna mäts på sitt resultat så tillåts 
de inte öka sina kostnader eftersom sjukhuset som helhet inte får mer pengar från Region 
Skåne för att täcka en ökad produktion. Detta tar bort en del av effekten med resultatenheter, 
just som incitament till att producera mer.  
 
Genom resultatansvar så skapas en större målmedvetenhet i verksamheten, samtidigt som 
kvaliteten på besluten förbättras genom att de fattas nära verksamheten. Men resultatansvar 
innebär också en decentralisering av beslutsfattandet, och ställer därmed större krav på 
kontroll och uppföljning. Den nya organisationen ger möjlighet till att förbättra denna kontroll 
och uppföljning, genom att de nya områdescheferna kan ha mer kontakt med verksamheterna 
än vad sjukhuschefen tidigare kunde. 

5.4.2 Internpriser 

Internpriser är en förutsättning för införande av resultatansvar. UMAS har priser på alla sina 
produkter och tjänster. De internpriser som tillämpas är enligt den så kallade regionprislistan, 
som är förhandlad med både Region Skåne och Södra Samverkansregionen. Det innebär att 
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samma internpriser används inom hela Region Skåne, och det är således inga priser som 
verksamheterna själva kan råda över.   
 
Förhandlade internpriser innebär att det inte är säkert att de alltid är helt kostnadstäckande, 
vilket i så fall påverkar resultatenheterna. Men samtidigt så minskar problemet med vilka 
priser som ska tillämpas.   
 
Internpriserna får stor betydelse i en organisation som UMAS. Både den vertikala och 
horisontella kommunikationen och utbytet av tjänster är extensivt då varan man erbjuder, 
vården, ofta är komplex i sig själv och samarbete är nödvändigt. Därför får organisationen 
funktionellt sett en organisk struktur som är en av grundstenarna i innovativt 
organisationstänkande. 

5.4.3 Strategisk planering 

Den strategiska planeringen handlar om vilka program organisationen ska genomföras de 
kommande åren och här arbetar UMAS med en strategisk utvecklingsplan för hur målbild 
2005 ska uppnås och implementeras i verksamheterna. I utvecklingsplanen har de viktigaste 
utvecklingsområdena lyfts fram. Utvecklingsplanen är långsiktig och sjukhusövergripande, 
men kompletteras med årliga verksamhetsplaner för den löpande verksamheten. Det finns 
dock inte någon helt konkret verksamhetsplan ännu, men den är under utveckling.  
 
Ett effektivt verktyg för implementeringen av den strategiska planen är de årliga 
verksamhetsöverenskommelserna mellan sjukhusledningen och respektive områdeschef och 
verksamhetschef. I dessa beskrivs vad som skall ingå i verksamheten, vilka mål som skall 
uppnås både för den enskilda verksamheten och sjukhuset i stort.  
 
UMAS har också tagit fram strategier som ska stödja målbildsarbetet  för vart och ett av de 
fyra målområdena; hälso- och sjukvård, lärande, relationer samt kultur och värderingar. En 
plan för varje område har sedan utarbetats för varje strategi om hur genomförande och 
uppföljning ska ske. 
 
Den strategiska planeringen är framför allt viktig i en föränderlig miljö. Det är viktigt att 
ledningen har planer för hur dessa förändringar ska hanteras. Detta kräver en mer långsiktig 
planering än vad den årliga budgeten medger. Här kan man säga att UMAS genom 
utvecklingsplanen för målbild 2005 försöker möta förändringar i dess omvärld. En svårighet 
är dock att UMAS även styrs av Region Skåne, och de förändringar som sker därifrån kan 
man inte påverka själva.  

5.4.4 Budget 

På UMAS är det budgettänkande som gäller från i år. Genom budgeten förtydligas vad som 
ska göras under året och vem som har ansvar för det, samtidigt som det är möjligt att följa upp 
vad som har åstadkommits. Genom budgeten bryts den strategiska planen ned till delmål som 
ska genomföras under budgetåret.  
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Den budgetprocess som sker på UMAS innebär uppbyggnad. Det innebär att 
verksamhetschefen först kommer med förslag till områdeschefen om vad de vill utföra, och 
sen går det vidare upp till ledningen. Därefter görs överenskommelser om budgetjusteringar 
upp eller ned. Det är dock inte helt fritt, utan det finns direktiv att utgå ifrån i form av 
föregående års budget, prognos och tillåten kostnadsvolym. Uppbyggnad är det som bidrar 
mest till att skapa engagemang bland medarbetarna, jämfört med nedbrytning som innebär 
direktiv uppifrån ledningen.  
 
Budgeten är av inkrementalistiskt slag, vilket innebär att den bygger på året dessförinnan men 
justeras för förändringar i verksamheten. Det är ingen framskriven budget. Först ser man till 
vilken verksamhet man ska ha nästa år, och sen används en generell uppräkningsfaktor.  
 
Budgeten och områdesindelningen gör det enkelt att regelbundet följa upp vad som händer 
med ekonomin i verksamheterna, och den sätter också en viss press på den underordnade 
ledningen att ha kontroll över ekonomin. Men rapporterna har inget värde om de inte leder till 
något agerande. På UMAS har det än så länge krävts stora avvikelser från budget för att 
någon ska agera, eftersom det inte funnits möjlighet tidsmässigt till att gå in och granska alla 
mer ingående. Detta har därmed inneburit att verksamheterna inte har fått någon feedback alls 
så länge större avvikelser inte uppstått. Detta är något som man hoppas bli bättre på genom 
den nya organisationen.  
 
Budgettänkandet fungerar bäst under stabila förutsättningar, och eftersom den bara omfattar 
ett år åt gången så är det ett verktyg som passar bra för en verksamhet som UMAS. Eftersom 
de tilldelas anslag för ett år, så förändras inte förutsättningar så mycket under budgetåret, 
såvida man håller sig inom budgeten. Dessutom så gör den nya organisationen på UMAS att 
möjligheten till uppföljning och agerande ökar, genom att områdescheferna har mer tid för 
verksamheterna.  

5.4.5 Prestationsmätning 

UMAS försöker följa upp mål och delmål både vad gäller verksamhetsutveckling och kvalitet, 
parallellt med ekonomi och produktion. Detta sker utifrån fem olika perspektiv: ekonomi-, 
produktion-, kvalitets- och verksamhetsutvecklingsperspektivet, miljö- och 
personalfrågeperspektivet. Det man framför allt följer upp här är vilka åtgärder som har gjorts, 
istället för att mäta resultat.   
 
Uppföljning har fram tills nu varit per tertial och per år, men genom den nya organisationen så 
kommer verksamheterna att följas upp månadsvis. Uppföljningen underlättas av att den sker 
både per område och per verksamhet. Orsaken till detta är att om man bara ser till områdets 
resultat så kan det se bra ut även om dess verksamheter skiljer sig mycket åt resultatmässigt. 
Uppföljningen underlättas även av att informationen koncentreras stegvis upp i hierarkin i den 
divisionaliserade organisationen.  
 
Istället för ett balanserat styrkort för att följa upp icke-finansiella mått, så utgår UMAS från 
verksamhetsöverenskommelserna  för att finna ett annat synsätt, en balanserad helhetssyn. 
Utöver ekonomi så mäts här även personal, produktion, miljö och kvalitet, som ger en 



Organisationsstruktur och styrsystem 
- en fallstudie av UMAS 
Bengtsson, Göransson 
 
 
 

 62

balanserad helhetssyn, men inget styrkort. Men i arbetet med målbilden så finns det likheter 
med ett klassiskt balanserat styrkort, och ekonomichefen menar att det kunde vara användbart 
och att det har diskuterats. Men i nuläget så anses det för arbetskrävande att ta fram ett sådant, 
eftersom det då skulle behövas balanserade styrkort på alla nivåer i verksamheten. 
 
Fördelen med att även använda sig av icke-finansiella mått är att de kan få de anställda att 
bättre förstå hur deras agerande påverkar verksamheten och ekonomin.  

5.4.6 Belöningssystem 

UMAS har inte några belöningssystem i form av pengar, men det är något som man försöker 
hitta lösningar på. Det finns en medvetenhet om att belöningssystem kan bidra till att skapa 
ökad motivation, men samtidigt så är det svårt att införa eftersom det till stor del är en 
skattefinansierad verksamhet. Likaså finns det inte något verktyg för sanktioner.  
 
Man försöker att uppmuntra till målbildsarbetet genom att bland annat utse ”Bästa 
målbildsarbete” där en klinik varje år väljs ut och belönas med ett pris i form av en mindre 
summa pengar som går till verksamheten. Dessutom så lyfts målbildsarbetet fram i varje 
nummer av personaltidningen. Det anses viktigt att uppmärksamma de som anstränger sig. 
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Sammanställning av UMAS  i relation till teorierna om organisationsstruktur och styrsystem  
 

  
UMAS 
 

 
Huvudsaklig överensstämmelse med teorin 

 
Primär 
koordineringsmekanism 

 
Standardisering av färdigheter och 
kompetenser, ömsesidig justering 

 
Professionell byråkrati, divisionaliserad och 
innovativ organisation 

 
Nyckelsektor 
 

 
Operativa kärnan 

 
Professionell byråkrati 

 
Övergripande 
designparametrar 

 
Begränsad vertikal decentralisering. Verktyg 
för sammanlänkning av medarbetare. 

 
Professionell byråkrati, divisionaliserad och 
innovativ organisation. 

 
Kontingensfaktorer 
 

 
Komplex omvärld. 

 
Professionell byråkrati. 
 

 
Ansvarsenheter 
 

Både kostnads- och resultatansvar på 
områdes- resp verksamhetsnivå – mäts på 
resultatet, men får inte öka kostnaderna. 
Skillnad vad man ser på, internt eller externt. 

Decentraliserat ansvar genom att ansvar flyttats 
närmare operativa verksamheten. 

 
Internpriser 
 

Förhandlade internpriser, enligt en 
Regionprislista – dessa kan UMAS ej själva 
råda över. 

Internpriser är en förutsättning för att kunna ha 
resultatenheter. 

 
Strategisk planering 
 

Strategisk utvecklingsplan 2005, för hur 
målbild 2005 ska uppnås och implementeras 
– hur sjukhusets ska utvecklas på lång sikt. 

Den strategiska planeringen är viktig för att 
möta förändringar i omvärlden. 

 
Budget 
 

Budgetstyrning med fokus på kostnaderna. 
Årliga anslag från Region Skåne. 
Budgetprocessen innebär uppbyggnad. I 
budgeten anges delmål för vad som ska 
uppnås under året. Uppföljning varje månad. 

Genom budget bryts den strategiska planen ned 
till årliga delmål. Ansvar fördelas och kan 
följas upp. Budget fungerar bäst i en stabil 
miljö. Genom uppbyggnad skapas engagemang 
hos medarbetarna.  

 
Prestationsmätning 
 

Balanserad helhetssyn. Följer upp 
verksamhetsutveckling och kvalitet parallellt 
med ekonomi och produktion – vilka åtgärder 
som gjorts istället för att mäta resultat. 

Att använda även icke-finansiella mått kan få 
de anställda till att bättre förstå hur deras 
agerande påverkar verksamheten och 
ekonomin. 

 
Belöningssystem 
 

Inga belöningssystem i form av pengar till de 
anställda. Endast belöning i form av 
uppmärksamhet.  

Belöningssystem bidrar till att skapa 
motivation hos de anställda. 

5.5 Samverkan mellan organisationsstruktur och styrsystem 

Med en organisationsstruktur som innebär decentralisering så är det möjligt att styra med 
ekonomi genom att även ekonomisk ansvar flyttas ned så långt som det går att påverka inom 
det valda ansvaret. Om en divisionalisering innebär resultatansvar för divisionen, så måste 
ledningen inom divisionen kunna påverka  och fatta beslut i frågor som rör just resultatet. På 
UMAS använder man sig av både resultatansvar och kostnadsansvar på samma nivåer, vilket 
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innebär att de egentligen inte har så stor möjlighet att påverka sitt resultat eftersom de inte får 
öka sina kostnader för att generera mer intäkter. 
 
Med en decentraliserad organisationsstruktur så ställs det också större krav på effektiva 
kontrollsystem, då ledningen inte länge har samma insyn i verksamheten. Om ekonomiskt 
ansvar flyttas ned så blir budgeten viktigt dels för att fördela och förtydliga ansvar, dels för 
kontroll och uppföljning. Budget fungerar bäst i stabila miljöer, eftersom det är svårt att 
jämföra budget och utfall om förutsättningar är svåra att uppskatta vid budgetberedningen. 
Vid en anlagsfinansierad verksamhet som UMAS är budgeten ett effektivt styrmedel, 
eftersom man vet hur mycket pengar man kommer att få under ett år. Men här är det också 
viktigt att utfallet följs upp regelbundet och att det ges någon form av återföring, för att 
budgeten ska vara något effektivt verktyg. En organisationen med mellanchefer närmare 
verksamheten, innebär ökade möjligheter till bättre uppföljningar. Detta kan man se på 
UMAS, där införande av områdeschefer kommer att innebära tätare kontakter mellan ledning 
och verksamheter. Likaså är system för prestationsmätningar viktiga dels för att sätta mål som 
ska uppnås, dels för att kunna se vad som verkligen har uppnåtts. Dessa system bör även 
innefatta icke-finansiella mått, utöver de finansiella, för att mäta flera aspekter i 
verksamheten. 
 
I en organisation är det viktigt att medarbetarna är motiverade till att arbeta för 
organisationens mål. Decentralisering är här viktigt, genom att beslutsfattande och 
möjligheter att påverka förs närmare verksamheterna. Införandet av resultatenheter på lägre 
nivåer kan bidra till att öka resultatmedvetenheten. Delaktighet  i budgetprocessen kan också 
öka motivationen, främst när uppbyggnad används. Men för att få medarbetarna till att 
prestera mer än vad som förväntas i budget, så är belöningssystem viktiga. På UMAS finns 
inte något direkt incitament för att verkligen förbättra ekonomiska resultatet i verksamheten, 
eftersom det inte belönas varken till personalen eller i form av att verksamheten får behålla 
sina överskott. Införandet av någon form av belöningssystem skulle här kunna vara ett 
betydelsefullt incitament. 
 
När det gäller offentlig verksamhet så påverkas de också av sina uppdragsgivare, vilket gör 
det svårt att planera långsiktigt då förutsättningar kan ändras vid politiska skiften. Detta 
påverkar också möjligheten till att arbeta in effektiva styrsystem, vilket vi har sett på UMAS, 
där Region Skåne har skiftat mellan prestationsersättning och anslagsersättning. Detta 
påverkar också möjligheterna till att skapa varaktiga incitament i en organisation. 

5.5.1 Dilemma 

UMAS operativa verksamhet drivs av självständiga specialister som i första hand ser till sin 
verksamhet. Dessa vill göra så mycket som möjligt och så bra som möjligt inom sitt gebit. 
Om man har obegränsade resurser så kan man låta specialisterna utveckla sig och driva sin 
rörelse ostörda. Har man obegränsade resurser? Nej! Finns det behov av specialisternas 
insatser utöver tillgängliga resurser? Ja, ibland, eller, rätt ofta. Vad göra? Anpassning är av 
nöden. En balans måste skapas mellan behov/önskemål och resurser. Hur skapar man en 
sådan? Nr 1: Prioritering – vad är viktigast för den enskilde individen och vad är viktigast för 
sjukhuset och samhället och vilket värde ger man det? Nr 2: Resursfördelning efter 
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prioritering. Nr 3: kontroll av att prioritering och fördelade resurser används rätt. Om en 
person i princip ensam skall ansvara för det sistnämnda, gentemot cirka 50 stycken 
verksamheter, så finns uppenbar risk att någon eller några av dessa inte på egen hand klarar av 
att hålla sin balans enligt ovan. Risken finns att sjukhusets resultat försämras och strävan mot 
målbilden försvåras vilket är negativt. Negativt ur kostnadshänseende, ur kontroll–, kvalitets- 
och kvantitetshänseende. Detta i första hand sett ur ledningens synvinkel. Det är inte säkert att 
enskilda specialister eller ens verksamheter ser nackdelarna med detta. Tvärtom kan det ses 
som en frihet att ledningen inte kan kontrollera dem i önskad omfattning. Skillnaden i 
tänkesätt mellan ledning och operativ verksamhet är uppenbar liksom den organisatoriska 
uppbyggnaden.  
 
Som vi tidigare sett finns en glidande skala av nyanser från divisionaliserad organisationsform 
sett från ledningen till professionell organisation i operativa verksamheten. Detta ligger till 
grund för de olika resonemang och tänkesätt som finns inuti organisationen. För att 
överbrygga detta skapades områdescheferna. Från ledningens sida delegerar man en del av 
ansvaret en bit och underlättar därför för sig själva vad gäller kostnader, kontakter med 
omvärlden, definierandet av uppdraget man har från huvudmannen samtidigt som man får en 
helt annan överblick över sina verksamheter och hur de fungerar. I områdescheferna får man 
också ”stötdämpare” i eventuella konflikter med verksamheterna. Vad gäller just konflikter så 
kan man anta att de tidigare mer självständiga verksamheterna och dess chefer kan komma att 
känna sig mer kontrollerade och toppstyrda. Ur denna synvinkel kan man uppfatta att en 
centralisering skett. I vissa fall kan man anta att verksamhetschefer känner sig misstrodda och 
agerar efter detta med minskat tillmötesgående gentemot den nya chefen. Detta skulle kunna 
passa in i teorin om medarbetarna i en professionell organisation och deras ovilja att bli styrda 
och kanske också nödvändigheten av det för att de skall kunna utföra sina uppgifter bra. I 
detta ligger begreppet balans mellan ledning och utförare. Således kan man också anta att en 
del verksamheter och dess chefer lättare accepterar och anpassar sig till situationen. Man kan 
beskriva områdeschefen dels som en ny opponent att hävda sin verksamhet gentemot men 
även som en ny och stark allierad at stärka sin verksamhet via.  
 
Uppgiften är grannlaga. Ledningen med sin makt inför en ny faktor, som vid första anblick ser 
ut som hårdare/negativ kontroll. Hur väl man lyckas beror dels på hur den enskilda personen 
är och hur väl man lyckas förankra budskapet om orsakerna till inrättandet av nya chefer. Om 
stora problem uppstår mellan i första hand områdescheferna och verksamhetscheferna kan 
man anta att ledningen identifierar problemkällan och försöker lösa konflikten med 
förhandlingar. Om inte detta fungerar får man kanske söka andra lösningar. 
 
Slutligen kan man säga att strävan är att uppnå balans på alla plan; tillgängliga resurser-
utgifter, önskemål-behov, egenstyrning-ledningsstyrning, divisionaliserad organisation-
professionell organisation osv. Detta är dilemmat man försöker lösa.        
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6 Slutsatser 
 
UMAS organisationsstruktur har likheter med flera organisationstyper. En kombination av 
professionell och divisionaliserad organisationstyp överväger medan den innovativa 
organisationen går igen endast i mindre delar. Det som på ett distinkt sätt skiljer UMAS från 
andra exempelorganisationer är den producerade varan, sjukvården, vilket gör det svårare att 
renodla en viss form av organisationstyp. 
 
Vår slutsats är att UMAS nuvarande organisationsform är en kombination av professionell 
byråkrati, divisionalisering och en liten del innovativ organisation. 
 
När det gäller styrsystem så förekommer flera inom UMAS, men de som framför allt används 
är ansvarsenheter och budget, där internpriserna är en förutsättning för resultatansvar. 
Strategisk planering förekommer också, medan riktiga belöningssystem saknas.  
 
Genom att resultatansvaret är decentraliserat ner till verksamhetsnivå så fattas många beslut 
nära verksamheten vilket är positivt när det gäller att skapa engagemang hos medarbetarna. 
Men detta innebär också att ledningen inte har samma insikt i ekonomin vilket därmed ställer 
ökade krav på kontroll och uppföljning. Här fyller den nya organisationens områdeschefer en 
viktig funktion, genom att förbättra möjligheten till den kontroll och uppföljning som 
ledningen annars går miste om vid decentraliseringen. Detta innebär också att verksamheterna 
kan kontrolleras mer än tidigare, men detta stämmer också väl överens med fokuseringen på 
att kontrollera kostnader som är ett krav från Region Skåne. Men den närmare kontakten 
mellan områdeschefer och verksamhetschefer innebär inte bara att kontrollen kan öka, utan 
även att möjlighet till positiv feedback ökar, vilket också är viktigt ur motivationssynpunkt.  
 
Ett problem vid utformande av effektiva styrsystem är att UMAS påverkas av förändringar 
inom Region Skåne, vilket är tydligt genom övergångarna mellan prestationsersättningar och 
anslagsstyrning. Detta har man på UMAS försökt hantera genom att internt bibehålla de 
incitament som prestationsersättningen gav, men det innebär dock att två olika system 
används samtidigt och att dubbla budskap förs ut i organisationen. Avsaknaden av 
belöningssystem gör det troligen svårt att motivera chefer till att tänka på resultatet, när 
fokuseringen för tillfället främst är på kostnaderna. Detsamma gäller hur eventuella överskott 
i verksamheterna hanteras, för om man inte får behålla något alls så minskar incitamenten för 
att prestera bättre än budget.  
 
Ett styrinstrument som troligen kommer att bli allt viktigare är den strategiska planeringen för 
att skapa långsiktiga strategier. Här har UMAS kommit en bit på väg, men eftersom det är en 
så stor och trögrörlig organisation så tar det tid att genomföra förändringar och införa nya 
tankemönster som målbilden står för. Även här kan den nya organisationen vara till hjälp 
genom bättre kontakter mellan verksamheterna och ledningen, som områdescheferna 
representerar. 
 
Vår  slutsats är också att den nya organisationsstrukturen är bättre anpassad till styrsystemen 
än vad den tidigare varit, framför allt genom införandet av områdeschefer. Dessa gör det 
möjligt att dels få bättre insyn i verksamheterna dels bättre kontroll och uppföljning.  
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7 Reflektioner 
 
Genom att studera UMAS organisation har vi kommit fram till att den är en blandning av en 
professionell byråkrati , divisionaliserad och till en liten del innovativ organisation. Vi har 
också kommit fram till att den nya organisationsstrukturen, som innebär divisionalisering, är 
bättre anpassad till styrsystemen än tidigare. Detta framför allt genom möjlighet till dels bättre 
insyn i verksamheterna dels bättre kontroll och uppföljning. 
 
Vårt val av organisationsteori riktades främst in på Mintzberg. Som vi tidigare visat erbjuder 
Mintzbergs konfigurationsteori en utmärkt grund för typen av analys vi ville göra. Det hjälpte 
oss att göra en klassificering av en organisationstyp och möjlighet att spåra konsekvenser av 
förändringar. Valet av Mintzberg kan ha påverkat undersökningen såtillvida att en annorlunda 
uppsättning av organisationstyper inte skulle påvisat samma förändringar som de här typerna 
gjorde. 
 
När det gäller styrsystem så har vi enbart tittat på de formella styrsystemen, men det skulle 
vara intressant att även titta på de informella, då kultur och ledarskap också har stor betydelse 
för hur organisationen lyckas implementera sina strategier. Framför allt när det gäller 
förändringsarbete inom organisationen så har troligtvis de informella systemen stor betydelse. 
Men detta har det inte funnits utrymme för i denna uppsats.   
 
Metoden vi använt oss av är en så kallad ostrukturerad modell. Det skulle vara intressant att 
veta hur vårt resultat skulle skilja sig från det nuvarande om vi istället hade använt oss av en 
strukturerad intervjumodell. Om vi skulle använt oss av det andra alternativet, genom att 
använda t ex enkätundersökning, skulle vi eventuellt fått fram annorlunda resultat. Med hjälp 
av enkäter skulle vi kunna få fram information från olika delar av organisationen och inte bara 
från en person från varje avdelning. För att få säkrast information vände vi oss till källan, och 
i detta fall de ansvariga i en organisation, som vi intervjuade. Vid en möjlig utveckling av vår 
uppsats skulle en enkätundersökning av flera anställda varit en möjlighet. 
 
Syftet med arbetet har uppnåtts. Vi har kunnat nå vårt mål genom att först studera Mintzbergs 
organisationstyper. Därefter har vi konceptualiserat vårt fallobjekt efter tre av dessa, med 
hjälp av att tolka organisationens organisationsstruktur. Styrsystemen har studerats utifrån 
Anthony & Govindarajans teorier och sedan appplicerats på UMAS för att se hur teori och 
verklighet överensstämt. Därefter har vi försökt se hur UMAS styrsystem är anpassade till 
dess organisation. Syftet var att beskriva och analysera hur organisationsstruktur och 
styrsystem samverkar, och detta har vi gjort. 

Förslag till vidare studier 

Studie som inbegriper fallstudier hos de olika områdena på UMAS, för att undersöka hur de 
arbetar mot målet och hur långt de kommit.  
 
Jämförande studie av olika områden och verksamheter eller annan offentlig verksamhet. 
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