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Sammanfattning  

Syfte 

Studien syftar till att med hjälp av sjuksköterskor vid Landstingen i Värmland 

och Dalarna bidra till forskningen om hur sjuksköterskorna själva uppfattar att 

dagens NPM-influerade styrning inom vården påverkar deras förutsättningar 

att skapa värde. 

Frågeställningar  

• Vad är det som sjuksköterskorna själva uppfattar styr deras arbete? 
• Vilka områden upplever sjuksköterskorna påverkas av styrningen? 

• Vilka brister inom styrningen har sjuksköterskorna uppmärksammat och ser de 
några potentiella lösningar? 

• Hur anser sjuksköterskorna att förutsättningarna för värdeskapande påverkas av 
styrningen?  

Metod 

För att svara på studiens syfte har en kvalitativ ansats tagits. Det har utförts 

sjutton personliga intervjuer med sjuksköterskor på olika kirurgavdelningar 

inom Värmlands och Dalarnas Landsting. 

Resultat  

Studien visar att den NPM-influerade styrningen har en mestadels negativ 

påverkan på sjuksköterskornas möjlighet att skapa värde. Avdelningschefens 

styrning hade en positiv påverkan på sjuksköterskornas arbete. 

Sjuksköterskorna upplevde ett orimligt krav på produktivitet där hög 

genomströmning av patienterna efterfrågades, ofta i konflikt med vårdkvalitet. 

Bristande kommunikation mellan ledning och sjuksköterskor medför också 

onödig irritation och missnöje från sjuksköterskor. 

Slutsats 

Den hierarkiska maktstrukturen som idag finns inom sjukvården påverkar 

sjuksköterskorna på kirurgavdelningarna på landstinget i Värmland och 

Dalarna negativt när det kommer till deras möjlighet att skapa värde. 

Problemen rörande krav på produktivitet och dokumentation från ledningen 

har förvärrats av den hierarkiska strukturen och att sjuksköterskorna inte får 

vara med och påverka sitt eget arbete i den mån de önskar.  

Nyckelord: Offentlig sektor, NPM, styrning, professionalism  
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Abstract  

Purpose  

The aim of the paper is to research how today's NPM-influenced methods of 

control affects the nurse’s ability to create value from the nurses point of view. 

Problem  

• According to the nurses, what controls their work? 

• Which areas are affected by the management control according to the nurses? 

• What flaws in the management control have the nurses noticed and do they see 
any potential solutions? 

• How do nurses consider the conditions for value creation to be influenced by 
management control? 

Methodology  

In order to answer the purpose of the study has a qualitative approach been 

used. Seventeen interviews were conducted with nurses at different surgeon 

sections in Värmland and Dalarna county.  

Results  

The study shows that the NPM-influenced governance has a negative impact 

on the nurses' ability to create value. The management control from the head 

of the department had a positive impact on nurse’s work. The nurses 

experienced an unreasonable demand for efficiency, where high flow of 

patients was requested, often in conflict with the safety of the patient. A lack 

of communication between management and nurses also causes unnecessary 

irritation and dissatisfaction from nurses. 

Conclusion 

The hierarchical power structure that exists today in the healthcare negatively 

affects the nurses on the surgeon sections in the county of Värmland and 

Dalarna when it comes to their ability to create value. The problems regarding 

the demands of productivity and documentation has been worsened by the 

hierarchical structure and the fact that the nurses cannot influence their own 

work to the extent they wish. 

Key words: Public sector, NPM, management control, professionalism 
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1. Varför ser styrningen ut så som den gör idag? 

Det är ingen nyhet att styrningen inom vården inte är felfri, kritiken kommer 

från flera håll men det var först under 2013 som debatten fick fart på riktigt 

(SOU 2018:38). Detta efter att artikelserien “Vad var det som dödade Herr B”, 

skriven av Maciej Zaremba, publicerades och uppmärksammades av både 

forskare och allmänheten. I artikelserien kan man läsa om hur bland annat 

administrationsbördan och detaljstyrningen inom den offentliga sektorn har 

lett till en bristfällig vård till patienter. 

Men vart började det hela egentligen? Styrningen av den offentliga sektorn 

ansågs vara för byråkratiskt och ineffektiv före införandet av New Public 

Management (Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016). Ahrne (1985) beskrev att det 

var ett ökat krav på att allmänheten borde få ett ökat inflytande och insyn i 

den offentliga verksamheten och svaret som kom på allmänhetens krav var 

New Public Management. Vid slutet av 80-talet kom det så kallade “90-

talsprogrammet” där den då sittande regeringen formulerade att man önskade 

nya reformer och de skulle ske genom bland annat decentralisering, 

målstyrning och utvärderingar (Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016). New 

Public Management (NPM) myntades av Christopher Hood under tidigt 90-tal 

och är en samling av sju stycken liknande doktriner (Hood 1991). Under 

denna tid så sökte man inom den privata sektorn efter idéer till en ny styrning 

och det antogs att om man införde konkurrens inom den offentliga sektorn 

skulle det bidra till minskade kostnader och ökad effektivitet, som det gör 

inom det privata (Hood 1995). 

En grundtanke inom NPM är att dess idéer kan användas inom i stort sett 

vilken verksamhet som helst och kommer bidra till att man uppnår 

kostnadseffektivitet (Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016). Hood (1991) skriver 

att NPM inte tar i åtanke den variation som finns inom de tjänster som den 

offentliga sektorn ger ut. NPMs idéer kan liknas med fabrikslogik. Quist och 

Fransson (2014) förklarar att enligt fabrikslogiken så utgår en effektiv 

verksamhet från “det löpande bandet” där varor produceras så att samtliga 

varor håller samma standard och variationen är så gott som eliminerad. Värdet 

i en producerande verksamhet ligger i varan och kundens uppfattning av varan 

när den förbrukas (Quist & Fransson 2014). De förklarar att fabrikslogik är 

väldigt svår, om inte omöjlig, att applicera inom offentlig verksamhet då 

fabrikens logik utgår från produktionsbandet medan tjänstelogiken utgår ifrån 

interaktionen mellan mottagare och utföraren av tjänsten. Enligt tjänstelogiken 
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så antas det att mottagaren aktivt deltar i interaktioner med den som utför 

tjänster och det är dessa interaktioner som möjliggör värdeskapandet 

(Normann 2001). Hardyman et al. (2015) stärker detta genom att säga att 

interaktioner som sker ansikte mot ansikte är speciellt viktiga inom vårdyrken. 

Den offentliga verksamheten har med människor att göra och varje 

kundbemötande blir unikt då varje kund har olika behov. Quist och Fransson 

(2014) använder Arbetsförmedlingen som exempel och beskriver att alla i kön 

har olika förutsättningar och därför finns det en stor variation. 

Den omfattande variationen som finns inom den offentliga sektorn gör att 

NPM inte är optimal som styrning och det stora fokuset på att ständigt mäta 

resultat skapar dysfunktionella processer (Power 1999). Enligt Power (1999) så 

riskerade NPM att motarbeta dess mål om bland annat kostnadseffektivisering 

samt målfokusering då resultatrapportering och dokumentation i sig medför 

en kostnad. Som nämnt kan det ökade kravet på rapportering och 

måluppfyllelse leda till negativa kostnadskonsekvenser. Ahlbäck Öberg och 

Widmalm (2016) skriver att en grundlig behandling snarare än att behandla ett 

antal patienter inom en viss tid kan leda till minskade kostnader då det leder till 

färre återbesök hos vården. Det som den rådande styrningsmetoden istället har 

resulterat i är en ökning av omfattande kontroll och granskningssystem vilket i 

sin tur har lett till minskad tid hos patienterna samt ökade kostnader för dem 

som kontrolleras (Lindgren 2014; SOU 2018:38). 

I dagsläget är styrningen inom den offentliga sektorn starkt influerad av NPM 

och byggs upp av lager av management och byråkrati. Styrningen 

kännetecknas av hierarkier och specialisering som har fyllts ut med “mål- och 

resultatstyrning, dokumentbaserade lednings- och produktionssystem samt 

andra företagsinspirerade styrideal” (Fransson & Quist 2018).  

1.1.  Problemformulering 

I den här studien används ordet styrning för att förklara vilka åtgärder som 

högsta ledningen ner till avdelningschefen kan använda sig utav för att styra 

arbetarna som finns på “golvet”. De områden som kan användas för att styra 

är olika regler, lagar och förordningar, personal, pengar, utbildning samt 

utrustning (Styrning u.å.). Fransson och Quist (2018) nämner att styrning kan 

tolkas brett och utöver de uppdrag som formuleras i lag så finns det övriga 

faktorer som är former av styrning. De delar in styrningen i sex olika 

huvudkategorier: arbetsorganisationen, föreskrivna arbetssätt, IT-system, 

uppföljning, andra aktörer i systemet samt övrigt. Dock ska det påpekas att 
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detta gäller det fall som forskarna undersökte inom Försäkringskassan men det 

ger en bild av hur styrningen kan se ut inom offentlig sektor. 

Bara de senaste åren har flera statliga offentliga undersökningar publicerats 

som har belyst problemen med en byråkratisk styrning, baserad på idéer 

grundade i NPMs tankar, inom den offentliga sektorn och inte minst inom 

vården (SOU 2016:2; SOU 2018:38; SOU 2018:47). Detta kan anses vara lite 

motsägelsefullt då en av de största anledningarna till varför NPMs idéer 

implementerades var för att den offentliga sektorn ansågs vara för byråkratisk 

och ineffektiv (Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016; SOU 2018:47). NPM har 

fått utstå mycket kritik och Forsell och Ivarsson Westerberg (2014a) diskuterar 

huruvida NPM misslyckades med sitt mål att effektivisera den offentliga 

sektorn. Det finns inte heller några belägg för huruvida enskilda NPM-

reformer har resulterat i minskade kostnader eller förbättrad effektivitet (Hood 

& Dixon 2015). Andra forskare är inne på samma spår och menar att NPMs 

misslyckande inte minst beror på införandet av en mål- och resultatbaserad 

styrning (Ahlbäck Öberg & Widmalm 2013). Det konstanta mätandet inom 

mål- och resultatstyrningen riskerar att försvaga professionens kunskap och de 

anställdas engagemang, att för stort fokus läggs på administration leder även 

till en form av detaljstyrning som hämmar de anställdas handlingsutrymme 

(Forsell & Ivarsson Westerberg 2014b). Målstyrningen har inte fungerat som 

planerat, åtminstone inte i praktiken, där målstyrningen har övergått till 

detaljstyrning då målen blivit mer likt regler när de har kommunicerats mellan 

olika nivåer (Almqvist 2006). 

Även Agevall och Jonnergård (2007) talar om en form av detaljstyrning, en 

dokumentstyrning som de kallar “management by documents”, och hur en 

uppsjö av dokument har tagits fram i syfte att styra och standardisera arbetet 

inom den offentliga sektorn. De förklarar att tanken var att det skulle leda till 

större transparens men det har mest lett till att de patientbemötande yrkena 

har försvagats. På andra håll höjs ett varningens finger mot standardisering 

inom den offentliga sektorn. Där tjänster erbjuds till personer i behov så finns 

det en risk att standardisering försämrar tjänsten och kan leda till att lämplig 

vård inte ges (Freidson 2001). Det förklaras också att den här formen av 

“dokumentstyrning” skapar brist på förtroende mellan parterna som leder till 

minskad effektivitet, sämre arbetsmiljö och lägre kvalitet (Agevall & 

Jonnergård 2007). Erlingsdóttir och Lindberg (2005) stärker detta med att säga 

att “quality assurance”, eller kvalitetssäkring på svenska, är ett exempel på ett 

program som ökat dokumentationskravet och försvagat yrkena. Agevall och 
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Jonnergård (2007) skriver även om att man inte riktigt vet hur den här formen 

av detaljstyrning påverkar de anställdas arbeten, kunskap, kärnvärden och 

etiska ansvar. 

Henry Mintzberg (2017) diskuterar det faktum att distanserade kontrollsystem, 

av hierarkisk struktur, som har använts den senaste tiden inom sjukvården är 

dömda att fallera. Han menar istället att man borde vända blicken mot de 

“verkliga experterna”, de som arbetar närmast vårdtagarna. Han är inte ensam 

om att argumentera för det här och andra forskare har benämnt det som 

“professionalism”. Lind (2000) menar att professionalism handlar om att få 

möjligheten att kontrollera och styra över sitt egna yrke. Prottas (1979 

refererad i Agevall och Jonnergård 2007) diskuterar riskerna med att detaljstyra 

professionella yrken då det hämmar deras möjlighet att använda sin kunskap. 

Hans uttalanden stärks av Ouchi (1979) som argumenterar för att riktlinjer och 

regler är fel sätt att kontrollera och styra professionella arbetares beteende. 

Detta stärks ytterligare av en kvantitativ undersökning utförd av Brante et al. 

(2015), “Survey of the Swedish Professions”, där man bland annat kan läsa om 

olika anställdas uppfattning om den byråkratiska styrningen. Undersökningen 

visar att det finns en negativ uppfattning om styrningens påverkan inom 

vårdyrkena.  

Som beskrivits finns det flera problem med dagens styrning av den offentliga 

sektorn. Det pratas om en detaljstyrning som hämmar handlingsutrymmet och 

om administrativt arbete som dränker de anställda och inte minst 

sjuksköterskorna. Genom att utföra en kvalitativ undersökning kommer denna 

uppsats att ge en djupare förståelse kring hur sjuksköterskorna själva uppfattar 

att styrningen påverkar deras förutsättningar att skapa värde. Studien kan även 

bidra med mer kunskap rörande det problem som Agevall och Jonnergård 

(2007) tar upp om att man inte har tillräcklig kunskap om hur detaljstyrningen 

verkligen påverkar de anställda inom den offentliga sektorn. 

1.2.  Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att med hjälp av sjuksköterskor vid Landstingen i Värmland 

och Dalarna bidra till forskningen om hur sjuksköterskorna själva uppfattar att 

dagens NPM-influerade styrning inom vården påverkar deras förutsättningar 

att skapa värde. 

De frågeställningar som kommer att användas för att besvara studiens syfte är: 

• Vad är det som sjuksköterskorna själva uppfattar styr deras arbete? 
• Vilka områden upplever sjuksköterskorna påverkas av styrningen? 
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• Vilka brister inom styrningen har sjuksköterskorna uppmärksammat och ser de 
några potentiella lösningar? 

• Hur anser sjuksköterskorna att förutsättningarna för värdeskapande påverkas av 
styrningen?  
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2. Teori 

Kapitlet börjar med en genomgång av hur värde skapas inom tjänstelogiken. Efter detta 

kommer traditionell byråkrati och New Public Managements grundtankar och utveckling 

att redogöras för. Detta för att visa hur övergången har varit från den traditionella 

byråkratins styrning till New Public Managements mål- och resultatbaserade styrning. 

Slutligen kommer områdena professionalism och detaljstyrning att diskuteras för att ge en 

förklaring till vad dessa begrepp betyder. 

2.1. Tjänstelogik 

Vargo och Lusch (2004) definierar tjänster som användandet av 

tjänsteutförarens speciella kompetens och resurser för att skapa nytta för 

mottagaren av tjänsten. Tronvoll (2007) definierar tjänster och tjänstelogik på 

ett liknande sätt och skriver att tjänstelogiken föredrar immateriella snarare än 

materiella tillgångar. Immateriella tillgångar såsom kunskap och färdigheter är 

nödvändiga för att skapa nytta inom tjänstelogiken då det är i interaktionen 

mellan mottagare och den som utför tjänsten som värde skapas (Tronvoll 

2007). Tronvolls definition stärks även av Vargo som skriver att värde skapas 

tillsammans med mottagaren i en komplicerad sammansättning av olika 

resurser såsom mottagare, tjänsteutförare, processer och olika medel som alla 

samspelar med varandra (Vargo et al. 2008). Eftersom att värde inom tjänster 

skapas i samspel med mottagaren av tjänsten (se exempelvis Vargo 2004; 

Vargo et al. 2008; Tronvoll 2007), så måste arbetarna inom vården spendera 

tid hos patienten för att kunna skapa värde istället för att spendera tid på 

överflödigt arbete. 

Solomon et al. (1985) skriver att det är väsentligt att förlita sig på 

medarbetarnas möjlighet att själva kunna styra och leda sitt arbete för att 

kunna skapa värde inom den offentliga sektorn. Quist och Fransson (2014) 

nämner att då medborgarna samspelar i värdeskapandet behöver det bli lättare 

för medborgaren att nyttja tjänsterna och skapa värde för att kunna förbättra 

värdeskapandeprocessen inom offentlig sektor. Förbättringen kan ske genom 

att exempelvis det blir lättare att ta kontakt med myndigheten, förbättra 

formulär osv. 

2.2. Traditionell byråkrati 

Byråkrati och byråkratisk styrning är begrepp som används friskt i inledningen, 

men vad betyder egentligen ordet byråkrati, och vad är byråkratisk styrning? 

När man pratar om byråkratiska organisationer brukar alltid Max Webers 
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idealtyp tas upp, Hall (1963) beskriver Webers tankar som dimensioner eller 

attribut inom en organisation, dessa dimensioner och det som kännetecknar 

den traditionella byråkratin är: 

• En arbetsfördelning baserad på specialisering och kompetens 

• En väldefinierad hierarkisk struktur  

• Ett system av omfattande regler och riktlinjer rörande arbetsuppgifter 

• Separering av styrning och ägande 

• Anställning och befordran baserat på kompetens 

Stoker (2006) menar att den traditionella byråkratin tillhandahåller specifika 

lösningar till styrningsproblem och att det är centralt inom den traditionella 

byråkratin att med hjälp av regler och riktlinjer bryta ned och lösa 

komplicerade uppgifter. Men de lösningar som traditionell byråkrati erbjuder 

(se Hall 1963; Stoker 2006) är inte alltid rätt väg att gå. Bringselius (SOU 

2018:38) menar till exempel att verksamheten riskerar att bli för uppdelad och 

drivas mot en stark detaljstyrning om de centrala målen i verksamheten skulle 

brytas ned i för många delmål och riktlinjer. Blomgren och Waks (2011) 

förklarar att sjukvården har traditionellt sett genomsyrats av en kraftig 

professionell logik och inom Mintzbergs (1980) kända organisationsform 

“professionell byråkrati” har sjukhus ofta använts som empiriskt exempel. 

Blomgren och Waks (2011) menar att den professionella byråkratin utmärks av 

professionella anställda som besitter stor kunskap och har en lång utbildning i 

bagaget. De fortsätter med att säga att den byråkratiska styrningen kontrollerar 

och styr den professionella verksamheten med hjälp av regler och en hierarkisk 

struktur. 

Paul du Gay (2000) menar att en bra opererande byråkrati och dess värden 

ligger som grund för vårt “offentliga ethos”, och att utvecklingen inom 

styrningen och det här området de senaste åren har varit viktig. Men trots 

detta så förklarar du Gay (ibid.) att styrningen och regleringen ibland har blivit 

för bred och producerat bi-effekter och icke önskade incitament.  

Kritiken mot byråkrati har varit omfattande under en längre tid och i början av 

sjuttiotalet så sjönk tilliten till “styrningssättet” och staten. Kritiken riktades 

mot den genomgripande “regelstyrningen” som byråkratin hade implementerat 

(Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016). Kritiken mot regelstyrning handlade 

främst om att den bidrog till utvecklandet av en stel, okänslig och 

svårkontrollerad verksamhet (ibid.). Ahlbäck Öberg och Widmalm (2016) 

menar också att den offentliga sektorn hade under den här tiden fått ett väldigt 

dåligt rykte av att vara för byråkratisk, opersonlig och i vissa fall till och med 
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maktfullkomlig. Hood (1995) var också en av dem som riktade kritik mot den 

traditionella byråkratin. Han menade att den här sortens styrning inte tog 

hänsyn till den tilltagande nödvändigheten att ta fram omfattande nätverk och 

sköta om dessa. Hood (ibid.) menade att detta berodde på att den byråkratiska 

styrningen inte hade hängt med i den teknologiska utvecklingen och att dess 

styrmodeller på så sätt inte tog hänsyn till alla nya behov som uppkommit den 

senaste tiden. 

2.3. New Public Management (NPM) 

Som nämnts tidigare så implementerades New Public Managements metoder 

inom den offentliga sektorn på grund av att den offentliga sektorn bedömdes 

vara för byråkratisk, svårkontrollerad och stel (Ahlbäck Öberg & Widmalm 

2016; Stoker 2006). Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) hävdar att 

förändringen inom den offentliga sektorn handlade om att försöka konstruera 

mer kompletta organisationer. Förändringarna syftade även till att introducera 

starkare riktlinjer för styrning och att större fokus lades på att allokera 

ansvarighet, implementera mål och mäta resultaten (Blomgren & Waks 2011)  

New Public Management som uttryck myntades först av Christopher Hood 

(1991) då han såg ett behov av att benämna den utveckling som skedde hos 

styrningen inom den offentliga sektorn. Han var dock tydlig med att fastslå att 

NPM inte är en samling idéer utan det består av sju doktriner, Bringselius 

(2015) har översatt doktrinerna så här: 

• Offentliga organisationer ska ledas av särskilda opolitiska förvaltningschefer med 
omfattande handlingsutrymme. 

• I styrningen av förvaltningen ska prestationsmätning vara central och denna 
mätning ska huvudsakligen bygga på tydliga, kvantifierbara mått. 

• Inom myndigheter ska man delegera resultatansvar till lokala enheter. 

• Det offentliga uppdraget ska fördelas på en mängd mer eller mindre självständiga 
organisationer. 

• Man ska sträva efter konkurrens mellan organisationer i förvaltningen. 

• Styrning och ledning i privat sektor ska fungera som förebild för offentlig 
verksamhet. 

• Ekonomisk återhållsamhet ska prioriteras. 

Ahlbäck Öberg och Widmalm (2016) menar dock att NPM bäst kan ses som 

en samling av idéer som erhållits från det privata näringslivet, de menar att 

idéerna är:  

utpräglat marknadstänkande, där stor uppmärksamhet ägnas åt 

kostnadskontroll och finansiell genomskinlighet, överföringen av 
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marknadsmekanismer till den offentliga verksamheten, decentralisering 

samt bolagisering och privatisering av offentlig verksamheten. 

De fortsätter också med att säga att ett av de viktigaste resonemangen inom 

NPM är att de offentliga verksamheterna skulle bli billigare och effektivare om 

de skulle imitera den privata marknaden. De förklarar även att idealbilden av 

chefsrollen inom den offentliga sektorn omvandlades till ett så kallat 

“manager”-ideal och vikten av professionellt ledarskap betonades i och med 

användandet av NPMs idéer. 

Hood (1991) diskuterar antagandet att NPMs doktriner/idéer kan appliceras 

och användas inom flera olika områden, exempelvis så argumenterar han för 

att NPMs idéer kan tillämpas i nästan vilken organisation som helst för att 

åstadkomma kostnadseffektivitet. 

Till skillnad från den traditionella byråkratin, där fokus låg på att med hjälp av 

riktlinjer och regler bryta ned komplicerade uppgifter åt de anställda, så ligger 

istället fokus inom NPM på att framställa tuffa mål och framkalla incitament 

för de anställda att nå dem (Stoker 2006). Omfattande kritik har riktats mot 

styrningen inom den offentliga sektorn. Delar av den kritik som lyfts fram 

handlar om de oönskade problem som styrningen medfört, vilka bland annat 

är; stor granskning, felsökande, centralstyrning samt en stor administrativ 

börda för patientbemötande arbetare (Bringselius 2018). 

2.3.1. Mål - Resultatstyrning 

Med införandet av NPM så kom även en mål- och resultatstyrning att 

implementeras inom den offentliga sektorn (se exempelvis Hood 1991; 

Bringselius 2015; Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016; Forsell & Ivarsson 

Westerberg 2014a). Locke (1996) beskriver att mål- och resultatstyrning 

handlar om att ge de anställda mål att arbeta efter och uppföljning av 

prestationer. Han menar också att syftet bakom implementeringen av 

målstyrningen inom den offentliga sektorn var att öka de ekonomiska 

resultaten samt skapa motivation och driva medarbetarna. Grundtanken var att 

de anställda skulle bli mer motiverade om de också fick vara med i 

framtagningen av de mål som de skulle uppnå då en större tillfredsställelse 

skulle uppstå när de når dem (Locke 1996).  

Mycket av den kritik som riktats mot NPM den senaste tiden har framför allt 

handlat om den mål- och resultatstyrning som infördes samtidigt (Ahlbäck 

Öberg & Widmalm 2016). Även Blomgren och Waks (2011) förklarar hur allt 
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större fokus inom den offentliga sektorn har lagts på att utforma mål, allokera 

ansvar och mäta resultat. Locke et al. (1994) menar också att målstyrning kan 

vara skadligt i vissa situationer. De argumenterar att om mål formuleras 

inkorrekt och fokuserar på fel områden kan det leda till problem för 

organisationen. Locke (1996) följer samma spår och förklarar att om målen 

inte är föränderliga och anpassas efter den situation som företaget befinner sig 

i så kan det leda till stelhet, vilket dagens offentliga sektor får utstå kritik för att 

vara (se Ahlbäck Öberg & Widmalm 2016). En annan risk som Locke (1996) 

argumenterar för är att för högt satta mål kan stjälpa mer än hjälpa. Han 

menar att det finns en fin linje mellan att motivera eller skrämma de anställda 

och för högt satta mål kan lätt leda till att de anställda blir mindre motiverade. 

Annan kritik som tas upp rörande mål- och resultatstyrning handlar om hur de 

resultat som uppnås kan användas för att dölja andra problem, exempelvis de 

anställdas arbetssituation (de Fine Licht & Niklasson 2018). 

Rombach (1991) stämmer också in i kritiken mot den mål- och 

resultatbaserade styrningen och menar att det inte går att använda sig av den 

sortens styrning inom offentliga verksamheter. Han fortsätter med att förklara 

att det finns brister i styrmodellen, målstyrningens grundtanke med att 

motivera och utmana de anställda med tuffa mål och incitament funkar inte 

lika bra i praktiken som i teorin. Detta då den offentliga sektorn inte besitter 

de väsentliga egenskaperna för att använda styrmodellen optimalt (Rombach 

1991). 

2.3.2.  Detaljstyrning 

Begreppet detaljstyrning används när regler och riktlinjer för de anställda blir 

allt mer strikta och det medför minskad justering av vården utifrån behoven 

hos brukaren samt att handlingsutrymmet begränsas (Bringselius 2018). Vidare 

framförs det att en rad personer i artikelserien “Vem dödade herr B?” 

beskriver detaljstyrningen inom den offentliga sektor som väldigt utbredd, 

medarbetarna jobbar efter “pinnar” för att kunna nå upp till de mål och 

resultat som ledningen har satt på dem (Zaremba 2013). Detta tillsammans 

med strikta linjer att jobba efter har minskat de anställdas möjlighet att ta 

ansvar och på så sätt utveckla de offentliga tjänsterna (Bringselius 2018). 

Mycket kritik har lyfts mot styrningen av välfärdssektorn och att det 

nuvarande sättet att styra inte är optimalt. Styrningen har resulterat i en hög 

grad av detaljstyrning som mynnar ut i bland annat, för mycket administrativt 

arbete, stress och av-professionalisering via att de anställda ej kan hjälpa 
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patienter med sin expertis (Bringselius 2018). Detaljstyrning har i många fall 

lett till att tiden som läggs på det administrativa arbetet har ökat de senaste 

åren (Forsell & Ivarsson Westerberg 2014). 

Att styra en verksamhet utifrån detaljerade riktlinjer och regler fungerar bra i 

en producerande verksamhet, men enligt Elg och Josefsson (2018) så fungerar 

inte en fabrikslogik inom offentlig sektor. De menar att problemen ofta är 

väldigt komplexa och det finns omfattande variationer mellan patient och 

patient. Vården måste därmed kunna anpassa sig efter ett stort antal 

variationer, vilket innebär att generella standardiseringar skapar stora problem i 

en omgivning där hög anpassningsbarhet är väsentlig (ibid.). Denna 

detaljstyrning kan leda till onödig stress och försvårar för arbetarna att vara 

professionella i varierande situationer, de anser att vården ska sträva mot 

minska uppdelningen och att man skall sätta patienten och brukaren i fokus 

för att få en ökad kvalitet på vården (ibid.). 

2.4. Professionalism 

I den här studien kommer professionalism att behandlas som en styrform. 

Professionalism som styrform innebär att styrningen bygger mer på ett 

förtroende för kunskap istället för hierarkisk makt (Parsons 1951). Fransson 

och Quist (2018) argumenterar för att professionalism kan generera mer 

fördelaktiga resultat då professionalism är mer självstyrande och besluten 

baseras på kunskapen som ligger hos arbetarna. Bringselius (2018) menar att 

det är av yttersta vikt att ledningen inom den offentliga sektorn måste ge de 

anställda rätt förutsättningar att nyttja sin kunskap och kunna använda sig av 

sitt professionella omdöme. Professionalism är de kunskaper och egenskaper 

en grupp besitter för att kunna utföra sig arbete på ett framgångsrikt vis (Lind 

2000).  

Blomgren och Waks (2011) menar att sjukvården traditionellt sett har haft en 

väldigt stark professionell logik vilket innebär att de som har suttit på hög 

kompetens har kunnat kontrollera och styra sitt egna arbete. Abbott (1988 

refererad i Blomgren & Waks 2011) skriver att teoretisk kunskap är en av 

nyckel-tillgångarna inom professionalism för att det skapar trovärdighet och 

rättssäkerhet till arbetet som de professionella utför. Fransson och Quist 

(2018) skriver att det som gör att professionalismen sticker ut som styrform är 

tanken att det är de som utför arbetet som besitter den största kunskapen om 

det värdeskapande arbetet. De argumenterar för att de som besitter lång och 

väsentlig erfarenhet och som jobbar dagligen med arbetet är de främsta 
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experterna angående hur deras arbete bör styras och granskas. Ett av de 

områden där professionalismen är som mest användningsbar är när det krävs 

en mer situationsanpassad bedömning baserad på erfarenhet, utbildning och 

professionellt omdöme snarare än ett beslut baserat på en manual (ibid.). 

Agevall och Jonnergård (2007) skriver att de professionella tenderar att 

spendera en ökad tid på dokumentation, fylla i formulär samt övrigt 

administrativt arbete, och som ett resultat av detta spenderar de mindre tid hos 

patienterna vilket är deras faktiska arbete. De tar upp 

kvalitetsutvecklingsprogram som ett exempel på detta och menar att 

programmen bidrar till en stor ökning av dokumentationskrav för att 

säkerställa att arbetet har utförts på ett högkvalitativt sätt. 

Dokumentstyrningen leder till att de patientbemötande professionerna av-

professionaliseras, det vill säga att professionen försvagas och att det blir 

mindre tillit mellan parterna vilket i sin tur leder till försämrad kvalitet på 

tjänsten, mindre effektivt arbete samt en försämrad arbetsmiljö (Agevall & 

Jonnergård 2007). 
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3. Metod 

I det här kapitlet kommer det att förklaras varför en kvalitativ ansats tillsammans med 

semistrukturerade intervjuer valdes för att undersöka syftet. Det kommer även att redogöras 

för hur urvalsprocessen samt intervjuerna gick till. Avslutningsvis kommer det beskrivas hur 

analysen av data har gått till och en kritisk diskussion kommer föras angående valet av 

forskningsmetod och tillförlitlighet och äkthet. 

3.1. Val av metod 

Studien syftar till att med hjälp av sjuksköterskor vid Landstingen i Värmland 

och Dalarna bidra till forskningen om hur sjuksköterskorna själva uppfattar att 

dagens NPM-influerade styrning inom vården påverkar deras förutsättningar 

att skapa värde. Problemen med styrningen inom vården har lyfts upp i en rad 

publicerade artiklar och verk (se bland annat SOU 2018:38; Zaremba 2013; 

Agevall & Jonnergård 2007). Det de flesta av studierna har gemensamt är att 

de förklarar att det finns ett problem men det finns ytterst få som beskriver de 

anställdas uppfattning av styrningen. Genom en enkät fastställer Brante et al. 

(2014) att det finns en negativ uppfattning hos de anställda inom den 

offentliga sektorn rörande styrningens påverkan. För att uppnå syftet kommer 

en kvalitativ ansats att tas i den här studien, i motsats till den kvantitativa 

metod som Brante et al. (2014) använde i sin undersökning. 

För att utföra undersökningen har en fallstudiedesign valts. Bryman och Bell 

(2013) förklarar att en fallstudie handlar om att ett fall studeras utförligt och 

grundligt. Fallet som används i denna studie är kirurgavdelningar. Esaiasson et 

al. (2017) menar att en kvalitativ undersökning är bra att använda när man vill 

få en djupare förståelse kring hur respondenterna upplever sin egen situation. 

En till anledning till varför en kvalitativ metod valdes framför en kvantitativ är 

för att studien inriktar sig mer på att med hjälp av ord redogöra för ett 

fenomen, resultatet kommer heller inte generaliseras till en övergripande 

population (Bryman & Bell 2013). Patel och Davidson (2003) förklarar att det 

finns tre forskningsansatser: deduktiv, induktiv och abduktiv. Studiens 

forskningsdesign antar en abduktiv ansats då avsikten med studien inte är att 

förutsäga resultatet, studien är inte heller bunden av den teori som redan 

existerar i dagsläget och skulle ny information uppstå under arbetets gång har 

teorin fyllts ut (Jacobsen 2002). Patel och Davidson (2003) beskriver att den 

abduktiva ansatsen handlar om en kombination av deduktiv och induktiv 

ansats där de samspelar med varandra och forskaren utgår från ett särskilt fall.  
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3.2. Datainsamling 

För att samla in data för studien har semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

använts. Detta för att till skillnad från en enkätundersökning kan intervjuer ge 

mer detaljerade svar som bättre visar respondenternas egen uppfattning av en 

viss situation (Esaiasson et al. 2017; Bryman & Bell 2013; Ekengren & 

Hinnfors 2012). Valet att göra semistrukturerade intervjuer istället för 

ostrukturerade intervjuer är baserat på att det finns vissa teman och områden 

som ska diskuteras med respondenterna och för att möjliggöra detta har en 

intervjuguide (se bilaga 2) använts (Bryman & Bell 2013; Jacobsen 2002). 

I studien har 17 sjuksköterskor på olika kirurgavdelningar i Värmland och 

Dalarnas landsting intervjuats och valet att intervjua detta antal var för att få 

en bred bild där både erfarenhet och avdelning återspeglades i svaren (se bilaga 

3). Anledningen till att sjuksköterskor från båda landstingen intervjuades var 

för att se om det fanns någon större skillnad i deras svar när det kommer till 

hur de uppfattar att styrningen påverkar deras förutsättningar att skapa värde. 

Då ingen större skillnad upptäcktes i deras svar har det valts att inte särskilja 

på dem i analysen. Intervjuerna har skett via personliga möten så långt det 

varit möjligt. I de fall det inte gått så har istället intervjuerna skett över telefon. 

3.3. Urval 

Valet att basera studien på sjuksköterskor och inte andra patientnära 

yrkesgrupper grundar sig främst i att det råder stor brist på sjuksköterskor och 

att rapporter talar om att deras arbetssituation är ohållbar. Konsekvenserna av 

att bara fokusera på en yrkesgrupp är att en heltäckande bild av patientnära 

yrken inte fås.  

Urvalet som gjorts är en kombination av bekvämlighets- och snöbollsurval. 

Det är ett snöbollsurval i den mån att det togs kontakt med en person i 

organisationen som i sin tur hänvisade till relevanta personer som hjälpte till 

med att hitta relevanta respondenter (Bryman & Bell 2013). Vidare så har ett 

bekvämlighetsurval använts då det är de respondenter som har varit 

tillgängliga under tiden då intervjuerna skedde som har blivit utvalda (Bryman 

& Bell 2013). Fler anledningar till varför ett bekvämlighetsurval har använts är 

på grund av svårigheterna att komma in i verksamheten samt tidsbristen som 

finns.  

De anställda som intervjuades hade olika lång erfarenhet inom yrket och 

kunde därför ge en bred bild av utvecklingen av styrningen och hur den 
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påverkar deras förutsättningar att skapa värde. Vidare så har respondenter från 

olika kirurgavdelningar blivit intervjuade för att ge en bredare bild på hur 

styrningen påverkar olika avdelningar.  

3.4. Förberedelser inför intervjuer 

När ämnesområde var bestämt så påbörjades en omfattande litteratursökning 

för att skapa förståelse för ämnet samt att söka efter en kunskapslucka. Den 

litterära delen av studien grundar sig främst i peer-reviewed artiklar, forsknings 

antologier samt några vetenskapliga böcker. Många av ursprungskällorna som 

de peer-reviewade artiklarna hänvisar till är böcker vilket har lett till att ett 

antal böcker har använts som referenser. Genom litteraturstudien upptäcktes 

flertalet studier som påpekar att det finns problem med styrning inom vården 

och många av de hänvisar till en kvantitativ undersökning som publicerades av 

Brante et al. (2015). Brantes forskning visade att en stor andel av de 

respondenter som arbetar som sjuksköterskor och läkare upplever missnöje 

med styrningen inom vården. Dock enbart att problemen finns men inte hur 

de upplever att styrningen påverkar deras arbete. 

Efter att kunskapsluckan var identifierad så valdes metod och 

forskningsdesign. Den metod och forskningsdesign som var bäst lämpad var 

en kvalitativ fallstudie och den empiriska datan kommer att samlas in genom 

semi-strukturerade intervjuer. Genom att lägga stor vikt vid formuleringen av 

intervjuguiden kan icke relevanta svar delvis undvikas och intervjuerna 

resulterar i en större mängd relevant data (Miles 1979). Intervjuguiden testades 

på en person med erfarenhet inom vården vilket resulterade i att vissa frågor 

omformulerades inför de riktiga intervjuerna. Intervjuguiden har formulerats 

på ett sätt som undviker ledande frågor då ledande frågor kan påverka svaren 

och därmed även påverka studiens trovärdighet (Bryman & Bell 2013).  

3.5. Genomförande av intervjuer 

Inför varje intervju fick respondenterna ta del av ett informationsbrev där 

studiens syfte förklarades och de kunde ge samtycke till att bli intervjuade. 

Informationsbrevet förtydligade också att intervjuerna kommer att spelas in, 

att de kommer vara helt anonyma och deras svar kommer att hanteras helt 

konfidentiellt (se bilaga 2). Att intervjuerna spelades in var för att inte gå miste 

om empiriska data och enligt Bryman och Bell (2013) är det nödvändigt för att 

öka studiens trovärdighet. En fördel med att ha anonyma respondenter är att 
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respondenterna är anonyma även mot sin organisation och därmed kan de tala 

mer öppet och ärligt (Häger 2007).   

Intervjuerna i Värmland har skett via personliga möten. Fördelen med att 

intervjuerna sker ansikte mot ansikte är att det är möjligt att avläsa 

respondenternas kroppsspråk och vilka signaler de sänder ut (Bryman & Bell 

2013). Samtliga intervjuer som genomfördes via personliga möten skedde 

under arbetstid då det var mest fördelaktigt för respondenterna. I vissa fall har 

dock intervjuerna gjorts via telefon. Telefonintervjuer är ett smidigt sätt då 

intervjun kan ske när det passar båda parterna och restiden elimineras (ibid.). 

Intervjuerna utfördes under november 2018. 

Vid intervjuerna togs det dessutom fältanteckningar på respondenternas 

kroppsspråk och övriga saker som inte går att utläsa från ljudfilerna, 

anteckningarna sammanställdes direkt efter intervjuerna för att få en så 

rättvisande bild som möjligt medan intervjun fortfarande var färsk i minnet 

(Bryman & Bell 2013). Under studien har intervjuguiden hanterats som ett 

levande dokument där justeringar har gjorts vid behov, detta kallas för en 

iterativ process och har använts för att få djupare och mer uttömmande svar 

från respondenterna (ibid.).  

3.6. Bearbetning 

Med en kvalitativ undersökning uppstår problemet med stora kvantiteter av 

svårhanterliga data som behöver bearbetas, analyseras och tolkas och ett första 

steg för att minska de här problemen är att transkribera intervjuerna (Bryman 

& Bell 2013; Trost 2010). För att bibehålla ett källkritiskt förhållningssätt har 

intervjuerna sammanställts och transkriberats kort efter utförandet (Thurén 

2013). Intervjuerna har transkriberats i sin helhet för att det är viktigt att ha 

kunskap om hur respondenterna faktiskt uttryckte sig (Bryman & Bell 2013). 

Att transkribera hela intervjuerna bidrar också till minskad risk att väsentlig 

information förbises (Höst et al. 2006). 

Transkriberingen kommer sedan att ligga till grund för kodningen (Jacobsen 

2002). För den här studien kommer en öppen kodning och en tematisk analys 

att användas för att underlätta problemen kring den stora kvantitet av data 

som behöver analyseras. Med hjälp av de transkriberade intervjuerna, studiens 

frågeställningar och de teman som framkommit från den tematiska analysen 

kunde kategorier och koder tas fram (Bryman & Bell 2013; Hawkins 2017). 

Dessa kategorier är: professionalism, ledarskap, administrativt arbete, styrning, 
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verksamheten, arbetssituation och övrigt. Tabell 1 är ett utdrag från 

dataanalysen och visar hur dessa kategorier tillsammans med relevanta koder 

har använts i kodningen. 

 

Tabell1. Utdrag från dataanalysen 

Tema / 

Kategori 

Kod Dataexempel Kommentar 

1.5 

Verksamheten 

1.5.4 

Kommunikation 

R17 - Nej nej nej, det är vår 

avdelningschef som får sköta 

det. Vid sådana här saker så 

visar de sig aldrig för att de är 

för fega anser jag, utan då 

kommer det uppifrån och bara 

”punkt slut, eller såhär är det 

bestämt” [...] 

Svar på följdfråga: 

“Får ni föra fram era 

åsikter?” 

1.6 

Arbetssituation 

1.6.2 

Personalbrist 

R14 - Verkligen inte. Det 

skulle behövas en högre 

personaltäthet så att du har 

tid att lägga arbete på 

patienterna och inte på en 

dataskärm [...] 

Svar på frågan: 

“Känner du att du har 

förutsättningarna att 

utföra ett bra arbete?” 

 

3.7. Trovärdighet och äkthet 

Då en kvalitativ studie inte går att bedöma på samma sätt som en kvantitativ 

studie har de alternativa kriterierna "trovärdighet" och "äkthet" använts i den 

här studien (Lincoln & Guba 1985). Trovärdighet utgörs av fyra delkriterier 

som alla har en motpart inom kvantitativ forskning; tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Lincoln & Guba 1985). 

För att bilda tillförlitlighet i en studie och det resultat som ska rapporteras 

måste det säkerställas att resultaten stämmer överens med verkligheten 

(Lincoln & Guba 1985). För att säkerställa tillförlitligheten i den här studien 

har respondenterna erbjudits att ta del av de transkriberade intervjuerna för att 

intyga att det stämmer överens med verkligheten, detta kallas för 

respondentvalidering (Lincoln & Guba 1985). Respondenterna gavs även en 

möjlighet att justera sina svar eller föreslå tillägg om det inte skulle spegla 

realiteten. Att skicka ut intervjuguiden i förväg till respondenterna förstärker 

även tillförlitligheten (Lincoln & Guba 1985), men för den här studien valdes 

det att inte skicka ut material i förväg då det finns en risk att det påverkar deras 

svar (Bryman & Bell 2013). 
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Det andra delkriteriet inom trovärdighet är överförbarhet, vilket handlar om i 

vilken utsträckning resultatet kan överföras och användas i andra sammanhang 

(Lincoln & Guba 1985). Då studien har en kvalitativ design och inte har som 

syfte att generalisera och koppla resultatet till en större population så försvagas 

överförbarheten. Detta leder dock till att studiens trovärdighet förstärks i och 

med att den tydligt redogör hur sjuksköterskorna uppfattar att styrningen 

påverkar dem på de studerade avdelningarna. För att öka studiens 

överförbarhet har det tydligt redogjorts hur studien är genomförd och vilken 

befattning respondenterna har. Det är svårt att avgöra i vilken mån en studie 

går att överföra då Lincoln och Guba (1985) menar att det är upp till läsarna 

och andra personer att avgöra hur pass överförbar en studie är. 

Det tredje delkriteriet är pålitlighet och i studien har forskningsprocessen 

uttryckligt beskrivits och grunderna till de val som gjorts har förklarats 

(Lincoln & Guba 1985). 

Delkriteriet konfirmering handlar om att försöka garantera att studien har 

genomförts i god tro och det ska vara tydligt att forskaren inte har påverkats 

av sina personliga värden (Lincoln & Guba 1985). Det förtydligas dock att det 

är omöjligt att uppnå en fullständig objektivitet (ibid). För att säkerställa att 

konfirmering har uppfyllts har en respondentvalidering genomförts och 

intervjuerna har transkriberats i sin helhet för att få fram så trovärdig data som 

möjligt. 

Det andra huvudkriteriet som Lincoln och Guba (1985) för fram är äkthet. 

Detta kriterium strävar efter att försäkra att respondenterna har, med hjälp av 

undersökningen, fått en större förståelse kring sin situation och dess sociala 

verklighet. Under intervjuerna så har respondenterna fått en möjlighet att 

resonera, diskutera och analysera kring hur styrningen inom den offentliga 

sektorn påverkar deras arbete och vad som kan förbättras. Trots detta så 

uppnår denna studie inte en helt rättvisande bild mot alla intressenter då bara 

en del av en mycket större organisation har undersökts. 

3.8. Metodkritik 

Till en början var det väldigt svårt att komma åt respondenter då det var 

mycket formalia som behövde uppfyllas och slussandet mellan olika personer i 

chefsroller försvårade sökandet efter respondenter. Att organisationens 

ledning väljer ut möjliga respondenter kan medföra att enbart de avdelningar 

med god styrning är villiga att ställa upp på intervjuer för att inte ge en negativ 
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bild av organisationen, vilket inte ger en heltäckande bild av situationen. Därav 

valdes det att intervjua sjuksköterskor från Dalarnas landsting utöver de i 

Värmland. Nackdelen med att ta med ytterligare en avdelning från ett annat 

landsting är att de kan ha väldigt olika styrning, dock var inte fallet så i denna 

studie då de gav liknande svar. Viss kritik kan också riktas mot att 

fördelningen av respondenter mellan Värmland och Dalarna inte är jämn, men 

då liknande svar gavs från båda håll bedöms fördelningen inte vara ett 

problem.  

Kritik kan även riktas mot att intervjuguiden och annat material inte skickades 

ut i förväg till respondenterna. Valet att inte skicka ut något material var 

grundat i att det skulle påverka deras svar och inte ge en verklig bild av hur de 

verkligen uppfattar sin situation. Men det hade varit bra om respondenterna 

fått en möjlighet att bilda sig en uppfattning om vissa begrepp i förväg för att 

kunna ge mer uttömmande svar. Ett begrepp och område som hade behövts 

förklaras ytterligare var “styrning” då det är ett väldigt brett begrepp. Att 

somliga gav korta svar ibland kan också bero på att vi intervjuade dem under 

arbetstid och det kunde tydligt märkas att vissa var lite stressade. Valet att 

intervjua respondenter under arbetstid togs av avdelningscheferna då det var 

enklast att få fler respondenter då. 

Flera av respondenterna hade jobbat tre år eller mindre och haft samma chef 

under deras arbetstid vilket även reflekterades i deras svar då de var mindre 

utförliga och de kunde inte jämföra med andra sätt att styra en avdelning eller 

organisation på. Kritik bör även lyftas mot att det var organisationen, närmare 

bestämt avdelningschefen som valde respondenter, vilket medför att 

respondenterna inte är helt anonyma. Även om det inte framgår vem som sagt 

vad så vet de att någon av de utvalda har sagt det som presenteras i rapporten. 

Användet av många äldre källor i teorikapitlet grundas i att de är primärkällor i 

nyare artiklar. I så stor utsträckning som möjligt har primärkällor använts för 

det teoretiska kapitlet men i vissa fall då det varit svårt att få tag på 

ursprungskällan har sekundärkällor istället använts. Viss kritik kan riktas mot 

detta då sekundärkällor enligt Bryman och Bell (2013) kan visa en förvriden 

bild av ursprungskällan då det är en författare som tolkat någon annans verk.   
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4. Empiri och resultat 

I det här kapitlet kommer respondenternas svar att presenteras. Till att börja med kommer 

det tas upp vad sjuksköterskorna själva uppfattar att de styrs av. Därpå kommer det att 

framställas vilken uppfattning respondenterna har om vilka områden som styrningen 

påverkar, vilka potentiella brister och lösningar sjuksköterskorna ser, samt hur styrningen 

påverkar deras förutsättningar att skapa värde. 

Respondenterna benämns R1-R17 där R1-R12 kommer från ett sjukhus och 

R13-R17 kommer från ett annat sjukhus i ett annat län (se bilaga 3), detta 

förklaras för att förtydliga skillnader i deras svar. 

4.1. Vad är det som sjuksköterskorna själva uppfattar styr deras 
arbete? 

4.1.1. Patienterna 

På frågan om vad det är som styr deras arbete uttryckte flera av 

respondenterna att det främst var patientens behov som styr dagens arbete 

och att patienten alltid ska komma först, “patientens behov är A och O och 

man planerar sin dag utifrån den vård patienten behöver” (R11).  

4.1.2. Rutiner 

Vid frågan om de kunde förklara en normal arbetsdag så svarade 

respondenterna likadant, att det är rutinbaserat. De rutiner som 

respondenterna framförde var morgonrutinerna där bland annat läsrapport på 

morgonen, möten med kollegor, ronder med läkare beskrevs. De flesta 

respondenter var positivt inställda till rutinerna. De påpekade att rutinerna 

underlättade för dem när de var helt nya, det gjorde det enklare att komma in i 

arbetet. Men även en viss irritation till rutiner upplevdes av ett fåtal 

respondenter, en respondent (R16) uttryckte att “[...] det finns inte så mycket 

tid utan det bara rullar på, mycket kring rutiner [...] och sen de saker som 

läkarna vill att man ska göra. Man hinner liksom inte reflektera så jättemycket 

om sin omvårdnadskunskap...” 

4.1.3. Ledarskap 

Respondenterna diskuterar vikten av närvarande chefer och vilken påverkan 

de har på arbetet som bedrivs inom avdelningen, “våra chefer är jättebra på att 

hålla där det behövs hållas och styra där det behövs styras, vi har även en 

ganska stor möjlighet att påverka arbetssituationen själva också” (R1). Det 
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tydliggörs också att styrningen från landstinget inte märks av lika mycket i det 

dagliga arbetet på grund av en bra avdelningschef:  

[...] vi vet inte så mycket om vilka chefer vi har egentligen, vi ser dem 

aldrig här. Våra högsta chefer ser vi ju inte här på avdelningen men 

däremot har vi en väldigt närvarande avdelningschef så det gör ju att det 

slätas över lite. (R10) 

En annan respondent förklarar att avdelningschefen gör mycket för att 

underlätta det dagliga arbetet, “[...] hon ser oss, hon hör oss och det tycker jag 

är bra” (R9). En till håller med och säger att de arbetar med en väldig 

öppenhet och att det är just avdelningschefen som möjliggör att ett bra arbete 

utförs, “chefen är ju inte inne och micro-managear mig i mitt arbete utan litar 

på att jag kan göra det på ett bra sätt” (R1). 

4.1.4. Regler, riktlinjer och lagar  

Inom offentlig sektor så styrs arbetet utifrån lagar, men det var enbart ett fåtal 

respondenter som nämnde det rakt ut vid frågan om vad som styr deras 

arbete:  

Du styrs ju alltid utav regler och lagar…  Jag har ju mina lagar och 

behandlingsriktlinjer att följa så man styrs av båda. Vi har en laglig 

skyldig att dokumentera vad vi gör, men vi har även en laglig skyldighet 

att främja patientsäkerheten. Så det är en övervägande vad som är viktigt, 

dokumentation eller kolla till patienterna. (R14) 

4.1.5. Mål 

När det kommer till mål som styrningsmedel så pratades det inte så 

jättemycket om det, en respondent förklarar att de givetvis har mål men 

upplever inte att det styr det patientbemötande arbetet så värst mycket. Istället 

märks det mest under diskussioner med kollegor eller på personalmöten. Där 

diskuteras det ofta om att målen fokuserar på fel saker och uppfattningen är 

att ledningen inte är så insatt om vad som försiggår på golvet och vad som är 

relevant att mäta och jobba emot. Respondent 7 förklarar också att 

uppföljningen av målen är väldigt dålig:  

[...] vi går ju igenom på kick-offerna vad vi har för mål inom 

patientsäkerhet, vårdplatser och vårdlinje och det kommer ju från vår 

närmaste chef då. De här målen ska vi jobba efter, men vi ser dem bara 

en till två gånger om året och sen får vi bara göra vårt bästa. 
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4.1.6.  Erfarenhet 

Respondenterna beskriver att de själva planerar dagen så erfarenhet och 

kunskap spelar således en stor roll i arbetet, “[...]på grund av min erfarenhet 

kan jag lägga upp jobbet på ett sätt att jag kan jobba effektivt” (R17). 

Respondenterna beskriver att erfarenheter gör att de känner sig tryggare i sitt 

arbete och kan därmed jobba effektivare. De litar även mycket på kunskapen 

hos sina kollegor, “det som är vanligast är att man får lära sig av varandra”, 

vilket tyder på ett gott samarbete bland sjuksköterskorna. Ett citat som 

förklarar kunskapens vikt i upplägget av arbetet är att arbetet bedrivs utifrån 

“Fria tyglar sen finns det ju givetvis patientsäkerhet och lite vad som bestäms 

på rond. Man kan ju inte gå utanför ordination, men hur jag löser uppgifter är 

väl lite upp till mig med min kunskap och legitimation” (R8). 

4.2. Områden som sjuksköterskorna upplever påverkas av styrningen 

Respondenterna upplevde att styrningen kom från flera olika källor, men vilka 

områden upplever de påverkas? Under intervjuerna diskuterades flera områden 

där styrningen påverkar mest enligt sjuksköterskorna, dessa var: effektivitet 

och produktivitet, arbetsmiljön, administrativt arbete, patientnära vård samt 

ledarskap och kommunikation. Dessa områden är inte styrmetoder i sig, men 

alla blir påverkade av styrningen på ett eller annat sätt. Exempelvis upplever 

sjuksköterskorna att arbetsmiljön påverkas negativt av det höga kravet på 

produktivitet medan styrningen från avdelningschefen har en positiv påverkan 

på arbetsmiljön. 

När respondenterna nämner effektivitet pratar de bland annat om 

genomströmning av patienter, hur produktiva de är inne hos patienterna och 

den vårdtid som patienterna har. Vad de avser med effektivitet är alltså 

produktivitet men i citaten står det effektivitet, då det var så respondenterna 

uttryckte sig. 

4.2.1. Produktivitet 

Mycket av arbetet på sjukhus handlar om att vara produktiv och förkorta 

vårdtiden enligt respondenterna. Dock så uppstår variationer och 

komplikationer när man arbetar med människor, “det är en bra patient som 

återhämtar sig snabbt så funkar det jättebra, men så fort det uppstår 

komplikationer så blir det ofta krångel och det tar i regel längre tid än vad som 

hade behövts (R7)”. Respondenterna nämnde att arbetet i regel är produktivt 

och effektivt, men att mer komplicerade patienter försvårar arbetet, 
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“statistiken visar ju att vi är ganska effektiva på att få hem patienter för det är 

det enda man mäter, men jag tycker inte att vi använder vår tid på 

arbetsplatsen speciellt effektivt” (R16). På följdfrågan om arbetet ibland kan 

upplevas vara för effektivt svarade respondenten “ja men precis, att man 

kanske inte alltid hinner ta hand om människan faktisk” (R16). När 

produktiviteten baseras på genomströmning av patienter kan det leda till 

komplikationer enligt respondenterna. Respondenter vittnar om att de inte har 

tid till att vårda patienten på det sättet de vill. De påpekade att det har blivit 

för mycket vård av åkomman och inte vård av patienten på grund av att den 

tiden som sjuksköterskorna spenderade hos patienten helt enkelt inte räcker 

till för att vårda mer än åkomman. 

4.2.2. Arbetsmiljö 

Andra områden som respondenterna kände påverkades mycket av styrningen 

var arbetsmiljön, de upplever en tuff och stressig arbetsmiljö inte minst på 

grund av de höga kraven på produktivitet och genomströmning av patienter. 

Det är med uppgivenhet som respondenter beskriver hur tiden inte räcker till 

då de behöver ta hand om fler patienter och arbetet blir slitsamt, “[...] framför 

allt på vårdplatser och personal som det märks att det tar på, när det inte finns 

personal måste man jobba dubbelt och det blir slitsamt för oss som är kvar” 

(R2). En annan respondent förklarar också att bristen på plats och personal 

har lett till en hårdare styrning i vissa fall:  

När vi blev lite folk och fick stänga platser så blev det pekpinnar istället, 

“nu är det så här punkt slut, lös det.” Fast man vet att det inte går, 

exempelvis det här med att pracka på om fler platser och ta emot fler 

patienter, vilket gör att man inte kan bedriva bra vård. Fast det får man 

inte påpeka för att de högre uppifrån har sagt att vi ska lösa det. (R17) 

Respondent 2 förklarar att i vissa situationer känns det som att man är 

otillräcklig, “man har lärt sig under tiden man jobbar att man inte kommer 

hinna med allt. [...] det är ibland man känner sig lite otillräcklig” och fler är 

inne på samma spår och menar att de inte kan göra mer än vad de gör just nu. 

Respondenterna känner också att ledningen inte verkar ha så bra koll på hur 

sjuksköterskorna egentligen har det, vilket påverkar den vård de kan ge till 

patienterna, “vi går på knäna här och de ser inte det, då kan vi inte göra det 

bästa för patient heller, de ser inte…” (R3). 

Men trots problemen med en tuff arbetsmiljö med brist på personal och 

platser så upplever respondenterna ändå att de är relativt nöjda med sin 
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arbetssituation. En bidragande faktor är avdelningschefen som alla 

respondenter har uttryckt bidrar väldigt mycket till en bättre arbetssituation 

med sitt ledarskap, “jag trivs jättebra och får verkligen hjälp med det jag vill 

utveckla och lära mig mer om och man får den kompetens man behöver för 

att vara här” (R6). 

4.2.3. Administrativt arbete 

Det administrativa arbetet är ett ständigt dilemma för respondenterna. Arbetet 

måste dokumenteras samtidigt som en patientnära vård ska utföras. 

Respondenterna uttryckte att mycket av arbetet måste planeras runt att de ska 

hinna med dokumentationen och att det kan ta tid ifrån deras arbete med 

patienterna: 

Det känns som att man har sex olika jobb fast jag bara har ett, det är så 

mycket pappersarbete som ska göras. Det ska dokumenteras och det ska 

kontaktas andra vårdinrättningar som inte har samma system så då måste 

man ställa sig och faxa papperna, väldigt mycket administrativ tid som 

man egentligen kan lägga på patienterna. (R15) 

Respondenterna upplever även stress kring dokumentationen och ett vanligt 

ord som användes för att beskriva dokumentationen var att det var en börda:  

[…] man klickar i journaltabeller och man ska föra in alla siffror på 

många olika ställen så dokumentationsbördan blir liksom mer tråkig, 

man måste klicka sig runt i systemet snarare än att dokumentera snabbt 

och smidigt och kunna gå ut och fortsätta. […] Men alltså 

dokumentationen behövs, det är inget konstigt med det men systemet 

hade kunnat bli bättre så att det är smidigare och lite mer lättarbetat. (R1) 

Respondenterna efterfrågar en minskning av dokumentationsbördan och en 

effektivisering av de existerande programmen de använder sig av vid 

journalföring så att de får mer tid att lägga på patienterna. Respondenterna på 

ett sjukhus uttryckte att ett stort steg i rätt riktning var införandet av en 

receptionist som markant minskade den administrativa bördan: 

[…] det är ju jättebra för det tar väldigt mycket tid som man själv gjorde 

förut, ringde till alla och allting, nu är det en person som fixar allting så 

nu är det bara att säga den här personen ska hem sen så är det inget mer. 

Förut skulle man ringa 15 samtal innan någon fick komma hem. (R11) 
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4.2.4. Patientnära vård 

För att skapa värde så krävs det att sjuksköterskorna arbetar med patienten 

och inte bakom en dator. Respondenterna från sjukhuset med receptionisten 

förklarar att det är en viktig förmån de har och hur tacksamma de är över den 

minskade administrativa bördan, “det är frigör ändå mycket tid för att jag ska 

kunna vara hos patienten” (R10). Den minskade bördan leder till att 

sjuksköterskorna kan utföra en patientnärmare vård och en respondent (R5) 

förklarar att just patientnärmare vård ligger till grund för hur de utformar 

arbetet: 

Alltså egentligen är det ju patientnärmare vård som ligger till grund för 

vårt sätt att jobba, vårt rondsystem, vårt sätt att använda receptionist, 

och patientnärmare vård är ju hela tiden basen för omvårdnadsområdena 

som finns. 

Alla avdelningar har dock inte samma förutsättningar att kunna utföra ett 

patientnära arbete, några respondenter uttrycker ett missnöje över att inte ha 

tillräckligt med tid att spendera hos patienten och de anser att det påverkar 

deras arbete på ett negativt sätt:  

Jag känner mig ofta stressad när jag är inne hos patienter för att den lilla 

stunden att prata inte alltid finns och räcker till utan man måste hasta 

vidare. Det är något som ligger på hela tiden, [...] just det arbetet att 

lyssna på patienten och ta in dess upplevelse känner jag att jag inte riktigt 

hinner med alla gånger. (R16) 

4.2.5. Ledarskap och Kommunikation 

Samtliga respondenter är väldigt nöjda med sin närmsta avdelningschef och 

det arbete som den lägger ner för att pusha, motivera, utveckla eller i vissa fall 

bara lyssna, dock är de inte lika nöjda med vad som finns lite längre upp. 

Framförallt är det ledningens okunskap om hur arbetssituationen är för 

sjuksköterskorna på golvet och en bristande kommunikation som 

respondenterna har kommenterat:  

[...] det vi får veta är det som står i tidningen [...] framförallt det här med 

kommunikationen och att de borde lyssna på oss som faktiskt jobbar och 

försöka göra förändringar så att det blir bättre för oss. Och som sagt, det 

vi vet är det vi läser i tidningen och det stämmer väldigt sällan överens 

med verkligheten. De har sagt att det har varit en bra sommar men vi 
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som arbetar är helt förstörda och tycker att det har varit den värsta 

någonsin, så det är liksom som att de inte har förstått verkligheten. (R15) 

En annan respondent kommenterar den tröga kommunikationen från 

ledningen och önskar att “[...] det fanns en bättre administration på något vis, 

alltså mer modern med lite snabbare vägar att gå” (R10). Men trots en 

bristande kommunikation och saknad av bra ledarskap från ledningen så 

upplever en respondent att avdelningschefens starka närvaro “slätar över 

problemen lite” (R10). Respondenterna upplever en väldigt positiv effekt från 

avdelningschefens ledarskap och det pratas om en möjlighet att “spegla” efter 

ett arbetspass på ett av landstingen och vilken effekt det har på 

arbetssituationen:  

[...] varje dag efter ett arbetspass har vi något som kallas för spegling där 

arbetsgruppen sitter ned och pratar om vad som har varit bra, mindre 

bra och vad vi hade kunnat göra istället. Och det tror jag är väldigt viktigt 

istället för att man tar med sig saker hem [...] eller man har gått och varit 

arg eller irriterad så löser man problemet på plats istället för att prata 

bakom ryggen. (R8) 

En respondent pratar om hur spegling kan leda till ett förbättrat arbetssätt, 

“[...] vi pratar även om hur vi ska göra det bättre nästa gång vilket ger en bättre 

vård tycker jag” (R6).  

4.3. Vilka brister inom styrningen har sjuksköterskorna 
uppmärksammat och ser de några potentiella lösningar? 

De brister som nämns under de kommande rubrikerna är utifrån 

sjuksköterskornas perspektiv och det har inte undersökts specifik vad de 

menar när de pratar om exempelvis IT-system. 

4.3.1. IT-system 

När det kommer till it-systemen som används på de olika sjukhusen har 

respondenterna uppmärksammat flera brister, det uttrycks bland annat mycket 

frustration över hur de är uppbyggda och vilka sökord som finns till hands. 

Respondent 13 pratar om en önskan att få vara med i processen där sökorden 

för it-systemen bestäms: 

[...] på natten ska jag ställa en himla massa frågor: vad har de för religion, 

vilken sexuell läggning har de och det blir mycket frustration i 

arbetsgruppen för det är inte relevant för min vård. [...] och det här är 

administreringen och då kommer vi högre upp i ledning igen, för det är 
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inte vi som har gjort de här dokumenten. Man hade velat va med tidigare 

och se till att sökord som är relevanta för kirurgvården kommer med. 

Hade vi fått specialiserade dokument så hade det blivit mycket lättare. 

En annan respondent diskuterar också problemen med sökord som inte är 

relevanta:  

 [...] vi fick en ny inskrivning nu som är helt horribel och det är ingen 

som har frågat mig vilka sökord som är relevanta och vi får bara strunta i 

att fylla i de rutorna. Då får man sitta och klicka i ”ej tillfrågad” på 52 

frågor och sen är det bara tre som är relevanta. Det funkar inte alls, vi 

har försökt få det ändrat men det går inte. [...] jag frågade en i ledningen 

om hon sett inskrivningen och hon sa “ja gud, den var hemsk”, trots att 

det var hon som godkänt den. (R17) 

Mycket frustration riktas även mot att systemen inte känns säkra och att det 

tar onödigt lång tid att navigera sig fram i dem, “vi har ju ett kasst IT- system, 

det funkar inte så bra som det borde. Det är krångligt med mycket klick i 

läkemedelsmodulen, vilket kan leda till mycket fel och det är inte så säkert” 

(R2). 

Det riktades även viss irritation mot att sjukhusen allt för ofta byter 

dokumentationssystem: 

[...] ett problem är att det blir mycket nya saker hela tiden. Mycket nya 

system och så finns det barnsjukdomar och sen när man precis har lärt 

sig det så kommer det något nytt igen. Det är ju en jobbig process [...] 

man skulle väl kunna önska att vissa IT-system interagerade med de 

andra när det gäller journalföring. (R10) 

4.3.2. Dokumentation 

Problemen med dokumentation är omfattande enligt respondenterna. De 

upplever att dokumentationen ofta kan ta för mycket tid och upplever en 

stress kring att hinna med allt, “[…] vi gjorde om dokumentationssystemet i 

fjol och nu är det väldigt mycket mer klick, alltså för att komma vidare” (R1). 

Respondenterna vittnar även om att systemen är svåra att hitta i vilket medför 

att det tar onödigt lång tid att dokumentera “[…] en massa extra moment att 

flaxa runt i det där journalsystemet för att få rätt ställe att dokumentera på, det 

tar onödig tid liksom” (R1). 

Respondenter förklarar också att det förekommer omfattande 

dubbeldokumentation, “ja det är vi väldigt duktiga på här där jag jobbar”(R16). 
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Dubbeldokumentation förekommer på båda landstingen och problemen det 

medför är att det tar för mycket tid, en respondent beskriver dokumentationen 

så här: 

[...] det är mycket dokumentation och ibland tycker jag ändå att det blir 

lite dubbeldokumentation faktiskt. [...] skriver ju på papper först för att 

sen skriva in det i datorn så på det sättet tar det ju mer tid än vad det 

behöver göra tycker jag. Dubbeldokumentation måste ju bort, det läggs 

för mycket tid, vi dokumenterar ju för mycket så den biten är dålig. (R9) 

Vidare problem som respondenterna lyfte fram med dokumentationen var vid 

inskrivningen av nya patienter, de tycker att det är onödigt att ställa frågor så 

som relationsstatus och liknande: 

Sen är det även mycket onödigt som man måste dokumentera, om det 

kommer in friska människor varför behöver jag veta deras relationsstatus 

eller religion? Sen förstår jag vissa typ som äldre om de har hemtjänst 

eller ej men att veta om deras sexliv är helt absurt tycker jag. (R17) 

En respondent förklarar att de tror att den omfattande dokumentationen kan 

bero på rättssäkerheten:  

Men sen så är det väl lite information som är återkommande, om det inte 

händer något med patienten så skriver man samma saker varenda dag för 

att det måste skrivas något. Man skriver för att skydda sin rygg, även om 

det antagligen inte kommer hända någonting. (R16) 

Att det behövs dokumenteras för att öka patientsäkerheten råder det inget 

tvivel om hos respondenterna, dock så ansågs det att dokumentationen var allt 

annat än optimal och att det finns en del förbättringsområden. Två olika 

förslag som lades fram är, “Dokumentation via inspelningar precis som läkare 

har. Att ha en medicinsk sekreterare gör att man kan lägga mer tid på 

patienterna istället för att sitta vid en dator.”(R14). Vidare nämndes det att de 

vill ha en padda med sig under ronder och patientbesök så att de kan 

dokumentera på en gång och på så sätt effektivisera dokumentationen och 

minska tiden de spenderar vid datorn. 

Det ska även tilläggas att dokumentationsbördan har blivit mindre sedan det 

infördes en receptionist på avdelningen på ett av landstingen och att det är en 

bra början till att öka den patientnära vården: 

 [...] i viss mån önskar jag nog att man hade mer tid till patienterna, nu 

har vi det ganska bra. vi har mycket administration vi kan delegera till 
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undersköterskan som är i reception då. Så mycket försvinner faktiskt där, 

men visst önskar jag att man hade mer tid till patienterna. (R8) 

4.3.3. Kommunikation och Samarbete 

Som nämnts tidigare så upplever respondenterna att kommunikationen mellan 

högsta ledningen och golvpersonalen är bristande, men det kan även uppfattas 

att kommunikationen och samarbetet mellan olika kliniker kan bli bättre:  

[...] det är många patienter som tillhör någonstans mittemellan olika 

kliniker och de faller gärna mellan stolarna. Vården är så hyperspecifierad 

nu, kirurgin är kirurgin, medicin är medicin och ortopeden är ortopeden 

och så är det en patient som har problem med bägge grejerna och så 

tycker vi att den här patienten är vi färdiga med men medicin tycker att 

den här patienten behöver man titta mer på i kirurgen innan vi kan ta 

emot den och då blir det ett litet moment 22, det händer ingenting 

istället. (R1) 

Det förklaras också att det är mycket “vi och dem” (R2) tänk mellan klinikerna, 

men en respondent tror att det har blivit så på grund av den personal och 

platsbrist som det finns i dagsläget. Samarbetet inom klinikerna mellan de olika 

avdelningarna tycker dock respondenterna fungerar bra, “vårt samarbete inom 

kliniken är ju bra, mycket för att vi har gemensamma chefer nu och att vi är 

en” (R5). 

4.4. Hur anser sjuksköterskorna att förutsättningarna för 
värdeskapande påverkas av styrningen?  

Att skapa värde och ge god vård var enligt många respondenter det viktigaste 

och det som allt handlar om i grund och botten, men i många fall så upplever 

de att styrningen kan komma i vägen för värdeskapandet. Denna studie utgår 

dock enbart från sjuksköterskornas perspektiv vilket gör att patienternas 

perspektiv inte beaktas när det kommer till värdeskapande. 

4.4.1. Effektivitet och produktivitet  

Som tidigare nämnt så säger respondenterna att effektiviteten på sjukhus 

handlar mycket om att förkorta vårdtiderna och vara effektiv i arbetet med 

patienterna. Flertalet respondenter upplever att kraven på effektivitet och 

produktivitet har en negativ påverkan på deras förmåga att leverera god vård 

och skapa värde. Som svar på frågan om verksamheten upplevdes som effektiv 
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så var det inte ovanligt att respondenterna ändå svarade nej, dock kunde den 

upplevas som “för effektiv” ibland: 

Sen kan jag tycka att den kanske är för effektiv ibland om man tänker 

utifrån patienterna. Det är väldigt snabba vårdtider och många kan 

ibland vara sjuka när de åker hem på grund av att allting går för snabbt. 

Om man ska vara riktigt kritisk [...] så upplever jag att det är vi 

sjuksköterskor som får sätta stopp där, det funkar inte det här, han kan 

inte åka hem han är för dålig. (R8)  

Det här fenomenet upprör respondenterna då det påverkar deras förmåga att 

utföra sitt arbete på ett bra sätt. Respondent 17 svarade att det är rent 

kontraproduktivt och “de åker hem för att vi behöver plats och sen på kvällen 

är de tillbaka på akuten igen”. De förklarade också att de ofta inte vet hur 

ledningen tänker när de implementerar vissa beslut. Att försöka lösa 

problemen hastigt utan en ordentlig plan har istället påverkat deras arbete 

negativt, “jag tänker att de försöker påverka och försöker få mer personal i 

landstinget, men de verkar ju inte gå så jättebra just nu […] Om man stänger 

en hel kirurgklinik och inte har någon back-up så vet jag inte riktigt hur man 

tänker” (R11). Respondenterna förklarade även att ledningens styrning har 

haft en negativ påverkan på arbetet då det ställs höga krav på produktivitet 

som är svåra att nå: 

Nu står vi också med en personalbrist överlag och då kan den inte bli 

effektiv egentligen. För väntetiderna blir längre, patienterna får vänta 

längre innan de kommer in om det inte är akuta operationer, är det inte 

akut så får de vänta en stund vilket betyder att det finns risk att de blir 

sämre innan de får den vård de behöver. (R13)  

Respondenterna uttryckte även att de jobbar på så bra de kan men att “vi kan 

inte göra mer än vad vi gör nu [...]” (R5).  De påpekar också att det är den 

organisatoriska strukturen som orsakar många problem och att 

kommunikationen mellan golvpersonalen och ledningen är väldigt seg: 

Det är ju väldigt hierarkiskt uppbyggt, det känns som att det är många 

administrativa hjul som ska mala på innan det händer något, jag skulle 

vilja att det var lite snabbare mellan tanke och handling ibland. Det är ett 

gammaldags organisatoriskt sätt som kanske inte är så jättebra egentligen 

nu för tiden. Jag vet inte men det känns som att det är väldigt långt från 

där jag arbetar till högsta administrativa nivån. (R10)  
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4.4.2. Arbetssituationen 

Som nämnts tidigare så är en stor del av respondenterna nöjda med sin 

arbetssituation främst på grund av avdelningschefen. Men det finns ändå 

områden där de uppfattar att styrningen negativt påverkar deras möjlighet att 

skapa värde. Flertalet respondenter pratade om hur de upplever att den låga 

lönen tillsammans med hårda krav från ledningen har varit en stor bidragande 

faktor till personalbristen, ”Jag tror absolut att lönen har med saken att göra, 

men sen tror jag framförallt att det är arbetstiderna och arbetsmiljön, [...] man 

hinner inte med privatlivet och när man väl är ledig så är man bara trött (R15). 

En respondent förklarar även att ett “nattavtal” togs bort på ett av sjukhusen 

vilket ledde till att flera sjuksköterskor slutade:  

Nattavtalet betydde att man kunde jobba 80-85% natt och ändå få 

heltidslön. När man tog bort det här hände det en himla massa saker för 

personalen, det var många som slutade för de orkade inte jobba kvar, det 

blev för mycket, man fick flera nätter i månaden. Nu har man stridit för 

att få tillbaka det här, man har fått andra avtal och mer lön men det 

hjälper inte för personalen vill inte ha mer lön, personalen vill ha tid för 

återhämtning. (R13) 

Det höga arbetstempot och den tuffa arbetsbördan sliter ut sjuksköterskorna 

och de upplever att deras möjlighet att ge god vård påverkas av detta. 

Respondent 12 argumenterar för att det viktigaste på avdelningen är 

arbetsklimatet och om kraven från ledningen skulle minskas skulle färre sluta. 

Respondent 12 är också inne på att högre lön inte är det som efterfrågas, ”Sen 

kan man väl locka med pengar och sådant men jag tror inte att det är det de 

handlar om längre utan det är nog bara att man ska få det drägligt och inte 

behöva gå hem och sova efter man har jobbat åtta timmar”.  

Respondenter har också fört fram att personalbristen direkt påverkar 

sjukhusets förmåga att ge god vård och skapa värde då de inte räcker till i alla 

lägen,”[...] röntgenundersökningar blir försenade, operationer skjuts upp för 

att det inte finns personal på uppvakningen eller på vårdavdelningen så nog 

påverkar det hela sjukhuset allt” (R15). Personaltätheten har också bidragit till 

att delar av avdelningar har behövts stängas, vilket också påverkar den vård de 

kan ge: 

man har fått lov att slå igen en sida utav avdelningen, så vi har sex 

tomma sängar och det handlar om att vi inte har personalkapacitet att ta 
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emot fler patienter och vi mäktar inte riktigt med fler patienter än vi har. 

(R13)  

Respondenterna upplever även här att ledningen inte förstår problemen i alla 

lägen:  

[...] en del mål fokuserar väldigt mycket på att vi bara ska öppna fler 

platser och spara pengar. Vilket för mig känns ganska långt bort när det 

vi behöver är mer personal, nu har vi stängt ner på varenda 

kirurgavdelning vi har på grund av personalbristen. (R15)  

4.4.3. Platsbrist 

Vi jobbar ju jättehårt med att få fler vårdplatser just nu, vilket känns som 

att trampa i tjära. Och så vet man ju att det sitter vissa kliniker som 

knappt har patienter på sina avdelningar och det kan man ju uppleva är 

tråkigt. Alltså det bli ju nästan orättvist till och med att man kommer in 

på en annan avdelning och så är det som ett spa nästan. (R12) 

Alla respondenter upplevde att det finns ett problem med platsbristen på 

sjukhusen. De upplevde att de inte hade tid att leverera god vård på grund av 

att patienten var tvungen att bli flyttad eller hemskickad för att platsen 

behövdes “nu för tiden är det ju ganska tuff verksamhet, det är stor platsbrist 

och ganska mycket tid går åt till att styra och ställa och försöka flytta patienter 

och sådant vilket kanske tar tid från patientarbetet” (R6). Om inte patienten 

blir flyttad eller hemskickad så upplevde sjuksköterskorna att det var svårt att 

nå de krav på antal vårdade patienter som ledningen ställer. 

Något som flertalet respondenter lade extra tyngd på när de pratade om 

platsbristen var satellitpatienter: 

Det märks definitivt när det är färre vårdplatser. Ibland får vi, som inte 

är så himla kvalitets säkert, lägga en med inflammerad bukspottkörtel på 

gyn, men om inte vi har några platser så har vi inga platser och då 

hamnar de på någon annan avdelning och blir så kallade satellitpatienter. 

Det kan ställa till med vissa problem för patienten, ifall de skulle ligga 

och bli illamående och de ligger på en annan avdelning som inte är van 

vid kirurgi och inte förstår vad man ska göra. Vilket kan leda till mer 

lidande för patienten och eventuellt några fler vårddygn. (R13)  

Som tidigare beskrivits så är vården hyperspecifierad nu och förekomsten av 

satellitpatienter kan orsaka missöden för patienter. På grund av att okunnig 

personal får ta ett mycket större ansvar när de behandlar patienter som 
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egentligen borde ha legat på en annan avdelning med expertis för patientens 

åkomma enligt respondent 17.  

Som tidigare påpekat så orsakar personalbristen även problem med 

platsbristen, en respondent påpekade sambandet mellan de två olika 

problemen, “personaltätheten gör att vårdtiderna blir för långa. Dålig 

personaltäthet gör också att man stänger ner andra avdelningar vilket leder till 

platsbrist och patienter hamnar på andra avdelningar (R14). Respondenterna 

känner även att de inte blir hörda hos den högsta ledningen: 

Kommunikationen går via våra chefer och de har väldigt bra 

kommunikation med oss, sen har vi ju lite problem med vårdplatser och 

patienter som ligger på andra vårdavdelningar och vi får inte riktigt ihop 

så många vårdplatser som vi skulle behöva i vår verksamhet. Och det 

kommer väl högre uppifrån, att de inte har möjligheten att hjälpa oss så 

mycket som vi skulle behöva. (R7) 

4.4.4. Landstinget 

En till faktor som respondenterna uppfattar påverkar deras möjlighet att ge 

god vård var kommunikationen från ledningen. Respondent 8 upplever att det 

finns mycket frågor men väldigt få svar, “[...] där har man ju lite önskemål och 

funderingar på hur dom tänker. Många vårdplatser stängs ner, många 

sjuksköterskor slutar pga. att de inte orkar med arbetet, vilket man har hört i 

ett par år, men det känns inte som att de inte tar till sig det”. Respondent 17 är 

inne på samma banor och tycker att det bestäms för mycket utan att ta hänsyn 

till personalen, “det finns jättemycket idéer och förslag från personalen om hur 

man ska lösa vissa saker men de kommer aldrig och frågar oss, de visar sig 

knappt”. En annan respondent upplever att man inte har någon tydlig dialog 

sinsemellan och att ledningen inte förstår hur det är på golvet, “jag hörde nu 

att de trycker på att vi skulle få mer patienter dagtid [...] Men jag förstår inte 

hur jag ska få ihop min dag med fler patienter när jag redan nu känner mig 

stressad för att jag inte hinner med patienterna” (R16).  

Respondent 13 vittnade om att avdelningschefen gjorde ett gediget arbete med 

att underlätta arbetet för sjuksköterskorna, men att chefen inte har så mycket 

att säga till om vid större frågor “Det gör hon men sen har ju inte hon så 

mycket makt, hon är ju längst ner i kedjan” (R13). Respondenterna påpekade 

att de ofta kan vända sig till sin närmsta chef men att de inte vet vart de ska 

vända sig med sina idéer angående hur styrningen fungerar “Det är svårt att 

veta var man ska, man kan ju få många idéer när man jobbar patientnära, alltså 



40 

 

organisatoriska idéer också, men vart ska man vända sig för det?” (R10). Ett 

annat exempel är, “Det är lite konstigt, man känner att man vet lite för lite om 

styrningen, vilka led det går i och det känns befängt att man jobbar och inte 

vet mer än till närmsta cheferna” (R7). Respondenter upplever inte enbart att 

de inte vet vart de ska vända sig, utan även att det går väldigt långsamt när de 

väl har rapporterat problemen: 

Det tar lite lång tid innan man åtgärdar problem som vi kan se här på 

golvet. Det skulle kunna gå snabbare att göra vissa förändringar ibland 

som skulle leda till en bättre vård. Vårdplatser eller kategorier av 

patienter, vart man vårdar dem, kortaste vägarna och sådana 

effektiviseringar skulle kunna ge snabbare och bättre vård. (R10) 
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5. Analys  

De övergripande rubrikerna i analysen kommer att vara: hur de påverkas av 

styrningen, av-professionalisering, kommunikation och god vård. Denna 

studie är, som tidigare nämnt, baserad utifrån sjuksköterskornas perspektiv så 

exempelvis patienternas och ledningens perspektiv tas ej i beaktning.  

5.1. Hur de påverkas av styrningen 

Respondenterna sa att de inte upplevde att de blev speciellt påverkade av 

styrningen, dock visar analysen av deras svar på något annat. Respondenterna 

upplevde att den närmsta chefens styrning hade en stor positiv påverkan på 

deras arbete. En bidragande faktor till det är att avdelningscheferna är 

utbildade sjuksköterskor och är med på “golvet” och upplever samma saker 

som sjuksköterskorna upplever. På avdelningarna råder det en form av 

självstyrande arbete där de får planera och prioritera arbetet utifrån sin egen 

kunskap, vilket kan kopplas till professionalism. Fransson och Quist (2018) 

pratar om hur professionalism handlar mer om självstyre och om besluten 

grundas i kunskapen som arbetarna besitter så skulle bättre resultat kunna 

uppnås. Detta medförde att många respondenter var på det stora hela nöjda 

med hur deras dagliga arbete såg ut, men det finns även sämre områden. 

Exempel på områden som negativt påverkar sjuksköterskornas förutsättningar 

att skapa värde och som nämndes i princip av alla respondenter är 

personalbristen och platsbristen. Dessa områden är inte sätt att styra på i sig, 

men de kommer som en konsekvens av styrningen och de kraven som 

ledningen ställer på exempelvis produktivitet. Sjuksköterskor slutar på grund 

av den stress de upplever för att hinna med alla patienter som ledningen anser 

att de bör klara av. NPM förespråkar tydliga och kvantifierbara mått för att 

mäta prestationen (Bringselius 2015). Men då fabrikslogik inte passar inom 

vården (Elg och Josefsson 2018) så blir det svårt att mäta prestationer och när 

det sen enligt respondent 16 bara mäts hur många patienter som skickas hem 

så skapas en felaktig bild av arbetet. 

Respondenter nämnde att de “går på knäna” för att arbetsmiljön blir så 

stressig när det inte finns tillräckligt med personal så de får ta åt sig fler 

patienter än vad de klarar av för att nå upp till de mål på produktivitet som 

satts. Locke (1996) skriver att mål och resultatstyrning bör handla om att ge 

sjuksköterskorna mål att sträva efter för att motivera dem. Vidare förklaras det 

att om målen blir för högt satta så kan de ge en negativ effekt istället för den 
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motiverande effekten som eftersträvas (ibid.). De negativa effekterna syns 

tydligt i de studerade fallen. Utöver de problem som tidigare nämnts rörande 

kraven på produktivitet så bidrar det även till en för snabb och ibland 

bristfällig vård. Respondenterna upplevde att den snabba vården leder till flera 

problem då många vittnade om att de fick skicka hem patienter innan de var 

fullt vårdade och i vissa fall var patienterna till och med tillbaka samma dag. 

Ett till exempel som bidrar till stressen är kravet på dokumentation. Flera delar 

av dokumentationen upplevdes som en börda och det påpekades att den är för 

omfattande. Respondenterna hade en förståelse för dokumentationskraven 

men uttryckte att ledningen inte hade optimerat hur dokumentationen går till. 

Det går som tidigare nämnt trögt i kommunikationen mellan de olika nivåer 

och den hierarkiska strukturen som finns kvar från byråkratin leder till ett 

missnöje från sjuksköterskorna. Detta stärks av Blomgren och Waks (2011) 

som förklarar att den byråkratiska styrningen bestämmer över den 

professionella verksamheten med hjälp av riktlinjer och en hierarkisk struktur 

av organisationen. Styrningen genom krav på dokumentation är en 

nödvändighet men de upplever att de inte får rätt förutsättningar att utföra 

den på ett bra sätt. De nämnde att datasystemen överlag inte är bra. Det fattas 

sökord, IT-systemen är krångliga, det råder omfattande dubbeldokumentation 

och det finns krav på irrelevant information. Sjuksköterskorna uttrycker en 

önskan om att få vara med mer och påverka hur systemen för bland annat 

dokumentation ska se ut. Men de upplever att de inte får den möjligheten. 

Vilket går emot vad Fransson och Quist (2018) säger om professionalism och 

att de som jobbar med arbetet dagligen, i det här fallet systemen, är de främsta 

experterna. 

5.2. Av-professionalisering 

Ett genomgående tema som diskuterades under intervjuerna var de rutiner 

som respondenterna behövde gå igenom varje dag, det kunde exempelvis 

handla om rutiner rörande medicinhantering, rondarbetet eller 

dokumentationsarbetet. Upplevelsen kring ett rutinbaserat arbete var hos de 

flesta respondenterna positivt. Det behövs för att dagen ska gå runt och det är 

lättare att komma in i arbetet som ny då man har någonting att falla tillbaka på 

eller att man har rutiner för att det gynnar patientsäkerheten. Så rutiner behövs 

men alla uppfattar det inte som positivt i alla lägen. En del respondenter 

upplever stress och irritation. De pratade om hur tiden inte alltid räcker till och 

hur det bara rullar på och hur alla rutiner leder till att man inte får en möjlighet 



43 

 

att reflektera över sin omvårdnadskunskap. De kunde även uppfatta att de 

blev styrda med handen när situationen blev mer pressad. Detaljstyrningen 

som då uppstår bidrar till att kunskapsutvecklingen och möjligheten att 

reflektera över sin egen kunskap minskar och leder till att sjuksköterskornas 

kompetens kanske inte utnyttjas optimalt (Bringselius 2018). Kravet på stora 

mängder dokumentation medverkar också till en viss av-professionalisering. 

Respondenterna pratar om hur dokumentationen i vissa fall görs för att skydda 

sin egen rygg. Trots att det kanske inte är nödvändigt att dokumentera vissa 

saker så görs det ändå på grund av ökade krav.  Vilket är i linje med vad 

Forsell och Ivarsson Westerberg (2014a) säger om att omfattningen på 

dokumentationskraven har ökat de senaste åren. Detta påverkar 

sjuksköterskornas förutsättningar att skapa värde negativt i och med att det tar 

tid från det patientnära arbetet och leder till att kunskapen inte utnyttjas på rätt 

sätt. 

Problemen med av-professionalisering för sjuksköterskorna är tydliga men på 

ett av sjukhusen finns det en möjlighet till spegling efter arbetspassen, vilket 

kan vara en liten lösning till vissa av problemen. Spegling innebär att de efter 

ett arbetspass sitter ned tillsammans med arbetsgruppen och avdelningschefen 

och diskuterar hur dagen har varit, vad som fungerat bra och mindre bra och 

vad som hade kunnats göra annorlunda nästa gång. Spegling kan också 

kopplas till professionalism då sjuksköterskorna själva är med och utvecklar 

rutiner för hur de ska hantera liknande situationer i fortsättningen. Sådana här 

samtal bidrar till att kunskapen tas till vara på och sjuksköterskorna kan själva 

vara med och påverka sin arbetssituation. Möjligheten att diskutera djupare 

kring sin situation gör också att ett förtroende byggs upp mellan de 

involverade och en bättre arbetsmiljö kan uppnås. Detta visar tydliga tecken på 

professionalism då beslut om hur de ska hantera situationerna i fortsättningen 

baseras på erfarenhet snarare än en manual (Fransson och Quist 2018). 

5.3. Kommunikation  

Bristfällig kommunikation från högsta ledningen kan vara en konsekvens från 

den stela styrningen som den traditionella byråkratin medförde (Ahlbäck 

Öberg & Widmalm 2016). Vilket orsakar många problem för sjuksköterskorna, 

de vittnar om att ledningen varken ser eller förstår hur arbetssituationen ser ut 

för dem. Att den bristande kommunikationen hade en negativ påverkan på 

deras arbete med patienterna och deras förutsättningar att skapa värde rådde 

det inget tvivel om hos respondenterna. Flertalet respondenter vittnar om att 
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ledningen kommer med mål och beordringar som är rena motsatsen mot vad 

sjuksköterskorna känner att de behöver. Vilket Blomgren och Waks (2013) 

förklarar att allt större fokus har lagts på. Exempel på det är att ledningen vill 

att de ska öppna fler platser medan sköterskorna känner att de drunknar i 

arbete. De målen som formats för att vara produktiva och öppna fler 

vårdplatser har varit skadligt för arbetssituationen för sjuksköterskorna som 

Locke et al (1994) varnade för. Respondenterna upplevde att de kändes som 

att ledningen inte förstår den verkligheten som sjuksköterskorna befinner sig i 

utan att de snarare såg på resultaten på papper och rapporterade baserat på 

resultaten medan de ignorerade sjuksköterskornas situation och upplevelser. 

Vilket är ett fenomen som diskuteras av de Fine Licht och Niklasson (2018) 

där de pratar om att goda resultat rapporteras för att dölja andra problem. 

Flertalet respondenter visade även ett missnöje mot den hierarkiska strukturen 

som härstammar från den traditionella byråkratin (se Hall 1963). All 

kommunikation går från chef till chef i nedåtgående led och inte når ut till 

sjuksköterskorna direkt. Sjuksköterskorna beskrev det som att det som de får 

se och höra är det som skrivs i tidningarna men även att de får viss 

information från avdelningscheferna.  

Respondenterna efterfrågade en rakare informationskanal så att de får veta 

mer om hur ledningen tänker kring vissa beslut och även få en möjlighet att 

ifrågasätta eller komma med synpunkter. Bringselius (2018) skriver att det är 

av stor vikt att ledningen lyssnar på de anställdas kunskap och ger dem rätt 

förutsättningar att använda sin kunskap. När kommunikationen brister och 

sjuksköterskorna inte känner att deras kritik blir hörd leder det till ett missnöje 

hos sjuksköterskorna. Problemen med kommunikationen var både 

återkommande och omfattande. Respondenterna påpekade att en förbättring 

av den kommer att leda till en bättre arbetsplats och bättre förutsättningar att 

skapa värde. Problematiken med att sjuksköterskorna inte känner sig hörda 

grundade sig dels i att de reportage de läste i tidningar inte alls reflekterade 

verkligheten samt att de brister som de rapporterade sällan blev åtgärdade. 

5.4. God vård 

I studien undersöktes det även hur sjuksköterskorna upplevde att styrningen 

påverkade deras förutsättningar att skapa värde och det som kommenterades 

främst i samband med det här var kraven på produktivitet. De höga kraven på 

produktivitet hindrade ibland sjuksköterskorna att ge den vård som patienten 

egentligen behövde, de vittnade om att man inte alltid hann med att råda om 
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människan utan det kunde mest bli fokus på att det skulle gå snabbt för att låsa 

upp fler vårdplatser. Denna resultatstyrning har snarare påverkat 

sjuksköterskorna negativt än motiverat dem (Locke 1996). En sjuksköterska 

förklarade att det enda som mäts är hur många de skickar hem men det var 

inte ovanligt att samma patient sen kom tillbaka till akuten på kvällen för den 

hade inte fått optimal vård. Detta leder till stress och irritation och en del 

sjuksköterskor förklarade uppgivet att de inte kan göra mer än vad de gör för 

besluten kommer ofta högre uppifrån. Det höga kravet på produktivitet 

påverkar således sjuksköterskorna negativt i den mån att de inte kan leverera 

god vård i alla lägen. Som nämnts tidigare så existerar det även en personal- 

och platsbrist vilket också bidrar till att så bra vård som möjligt inte kan 

levereras till vårdtagaren. Om man utgår från tjänstelogiken som säger att 

värde skapas i interaktionen mellan exempelvis vårdtagare och vårdgivare (se 

exempelvis Vargo 2004; Vargo et al. 2008; Tronvoll 2007) så går det inte att 

skapa värde, eller leverera god vård, om vårdgivaren inte har en möjlighet att 

utföra sitt arbete.  

NPM förespråkar att det ska strävas efter konkurrens mellan organisationer 

inom förvaltningen (Bringselius 2015) och ses klinikerna som olika 

organisationer så brister samarbetet mellan dem om de följer NPMs logik. Det 

upplevs ibland att det kan bli ett “vi och dem” tänk mellan klinikerna och 

sjuksköterskorna önskar att samarbetet kunde bli smidigare på något sätt. De 

menar att nu när det finns en sådan plats- och personalbrist så borde 

ledningen styra klinikerna på ett sätt så att de hjälper varandra med platser eller 

personal om det skulle behövas. Som beskrivits innan så har personal- och 

platsbristen uppstått som en konsekvens av den tuffa styrningen när det 

exempelvis kommer till produktivitet. Platsbristen leder till att så kallade 

satellitpatienter som inte vårdas på den avdelningen de bör vårdas på uppstår. 

Då vården är så hyperspecificerad nu så blir riskerna med satellitpatienter att 

den kunskap och vård som patienten behöver kanske inte finns tillgänglig på 

den klinik den har blivit flyttad till, vilken kan leda till onödigt lidande för 

patienten. Så svårigheterna blir då om man ska riskera att patienten blir lidande 

på en annan avdelning eller att vårdtiderna blir längre och de kanske inte når 

upp till kraven på produktivitet. Det här går också att diskutera i relation till 

tjänstelogiken och hur värde skapas enligt den logiken (se exempelvis Vargo 

2004; Vargo et al. 2008; Tronvoll 2007). Enligt sjuksköterskorna blir det svårt 

för dem att skapa värde för satellitpatienten om de inte besitter rätt expertis 

som krävs för patientens åkomma. 
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Sjuksköterskorna upplevde även att dåligt utformade it-system för 

dokumentation kunde påverka, eller i alla fall hålla dem ifrån det 

patientbemötande arbetet för länge. Kraven på dokumentation upplevs som 

orimliga då systemen inte är utformade för ett smidigt arbete. De största 

problemen som upplevs handlar om att systemen är onödigt krångliga och att 

sökorden är utformade för hela verksamheten och inte optimerade för den 

avdelning de befinner sig på. Det finns även fält i journalföringen som lämnas 

tomma för att just det området spelar ingen roll för den vård som patienten 

behöver. Standardisering kan leda till en försämrad tjänst då vården måste 

kunna anpassa sig efter många variationer (Freidson 2001; Elg & Josefsson 

2018). Sjuksköterskorna upplever således att den här standardiseringen av 

dokumentationssystem påverkar deras möjlighet att skapa värde negativt då de 

måste ta hänsyn till så mycket irrelevanta områden i deras 

dokumentationsarbete. Det ska dock tilläggas att sjuksköterskorna upplevde 

det som positivt att IT- och journalsystem har standardiserats så att alla 

sjukhus inom samma län hade samma system. 
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6. Slutsats och förslag till fortsatt forskning  

Studien syftar till att med hjälp av sjuksköterskor vid Landstingen i Värmland 

och Dalarna bidra till forskningen om hur sjuksköterskorna själva uppfattar att 

dagens NPM-influerade styrning inom vården påverkar deras förutsättningar 

att skapa värde. Resultatet i studien pekar på att sjuksköterskorna upplever att 

styrningen påverkar dem negativt inom flera områden och att dagens NPM 

influerade styrning kanske inte är rätt väg att gå. Vilket är i linje med tidigare 

forskning (se exempelvis Stoker 2006; Brante et al. 2015; Bringselius 2018).  

Studien visar att de stora krav på bland annat produktivitet och dokumentation 

som ställs har en negativ påverkan på sjuksköterskornas förutsättningar att 

skapa värde. De intervjuade sjuksköterskorna upplever en stor stress över att 

nå upp till de krav som ledningen ställer. Respondenterna vittnade även om 

fall där de själva har behövt ingripa och förhindra att patienter skickas hem 

innan patienten är färdigvårdad. Kraven på dokumentation leder till irritation 

hos respondenterna då de anser att systemen för att dokumentera inte är 

konstruerade på ett bra sätt. Det försiggår dubbeldokumentation, 

dokumentation av, för vården, irrelevant information och ledningen rådfrågar 

inte sjuksköterskorna vid utvecklingen av systemen. Den hierarkiska 

strukturen som har kommit från NPM och den traditionella byråkratin har 

medfört ett stort avstånd mellan styrande och styrda. Det leder till att 

sjuksköterskorna känner sig osedda av ledningen då deras kritik landar på döva 

öron.  

Ett av de mest återkommande problemen med styrningen var just bristen på 

kommunikation mellan ledningen och sjuksköterskorna. De upplever att 

ledningen och sjuksköterskorna har olika uppfattningar om hur värde skapas. 

Ledningen efterfrågar hög produktivitet medan sjuksköterskorna vill ge 

patienten den tid som patienten behöver. Sjuksköterskorna upplever en stress 

över att nå upp till de krav på produktivitet som ledningen ställer medan de 

samtidigt kämpar för att ge patienterna den vård som sjuksköterskorna vill ge. 

Sjuksköterskorna känner att denna krock av ideologier leder till en dålig 

arbetssituation för sjuksköterskorna då de måste leva upp till kraven och men 

samtidigt vill ge bra vård. 

Detta leder till att de blir helt utmattade under och efter jobbet och tillslut 

säger upp sig. Vare sig det har med diverse krav eller standardiserade 

dokument och journalsystem som kommer i vägen så kan inte värde skapas 

om inte sjuksköterskorna är på plats eller har tid att göra det som behövs 
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göras, vilket är ett stort problem som upplevs i dagsläget. Det är svårt för 

sjuksköterskorna att själva göra någonting åt situationen på grund av den 

hierarkiska struktur som finns och svårigheterna att kommunicera med dem 

högre upp.  

Den styrning och ledningen som kommer från avdelningschefen är ett tydligt 

exempel på den styrning som respondenterna i denna studie efterfrågar. De 

blir involverade i besluten under speglingen. Avdelningschefen förklarar även 

de beslut den tar så att sjuksköterskorna förstår resonemanget bakom besluten 

och kan förstå varför de tas, även om de inte håller med. Här ges 

sjuksköterskorna en möjlighet att vara med och påverka de beslut som tas och 

det leder till bättre förutsättningar att skapa värde, som professionalismen 

förespråkar. 

Denna studie har visat att det som behövs är mer självstyrning från 

sjuksköterskorna där de får utnyttja sin expertis till fullo. Studien visar även att 

sjuksköterskorna vill vara involverade i de beslut som rör deras arbete och få 

en chans att påverka de förändringar som sker. Detta skulle kunna minska 

missnöjet bland sjuksköterskorna då de blir involverade i stegen och förstår 

resonemangen bakom besluten samtidigt som de får komma med synpunkter. 

En annan lösning skulle även kunna vara att det blir färre beslutsfattare och en 

kortare väg mellan de hierarkiska stegen. Vilket skulle kunna ge sjuksköterskan 

en möjlighet att vara med och påverka sin situation mer. Det efterfrågas även 

av sjuksköterskornas är att beslutsfattarna högre upp skapar sig en bättre 

förståelse för hur arbetssituationen verkligen är innan de fattar besluten. För 

att inte besluten ska få negativa konsekvenser efterfrågas det att beslutsfattarna 

visar sig på avdelningarna och baserar besluten på vad som är bäst för 

sjuksköterskor och patienter. 

Denna kvalitativa studie har bidragit till en förståelse om hur sjuksköterskorna 

upplever att den NPM-influerade styrningen påverkar dem och deras 

värdeskapande med hjälp av sjuksköterskorna på kirurgklinikerna i Värmland 

och Dalarna. Vid fortsatt forskning framstår det som viktigt att undersöka alla 

avdelningar på ett specifikt sjukhus för att få en bild av hur NPM-styrningen 

påverkar det sjukhuset då respondenter sa att det var annorlunda på andra 

kliniker. Detta skulle kunna ge en inblick i hur NPM genomsyrar sjukhuset 

samtidigt som det ger en klar bild av avdelningschefens påverkan för deras 

förutsättningar att skapa värde. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide  

Inledande 

1. Kan du berätta lite om din yrkesbakgrund och erfarenhet? 

a. Hur länge har du jobbat här? 

b. Vilken yrkesroll har du nu? 

2. Kan du kortfattat förklara en normal arbetsdag? 

a. Rutiner? 

3. Känner du att du utnyttjar den kunskap och erfarenhet som du besitter? 

a. Om ja, finns det ändå något område som det kan bli bättre inom? 

b. Om inte, inom vilka områden och vad skulle behöva ändras? 

4. Känner du att du spenderar arbetstid på arbetsuppgifter som hindrar dig i ditt 

patientbemötande arbete? 

a. Ev. lösningar? 

5. Är du nöjd med din nuvarande arbetssituation? 

6. Känner du att du har förutsättningarna att utföra ett bra arbete? 

a. Om ja, Vad är det som ger dig förutsättningarna? 

b. Om nej, vad skulle behövas ändras? 

Styrning 

7. Vad tänker du på när du hör ordet styrning? 

8. Vad är det som styr ditt arbete?  

a. Ex. mål, IT-system, administrativt arbete eller fria tyglar 

9. Har du upplevt någon förändring när det gäller styrningen under din tid som 

sjuksköterska?  

a. Vad har förbättrats eller försämrats? 

10. Hur upplever du att styrningen påverkar dig en vanlig arbetsdag?  

a. Är den mestadels positiv eller negativ?  

b. Förbättringsområden? 

11. Hur skulle en optimal styrningen av vården se ut för dig?  

a. Alternativt - “Hur vill du att du ska bli styrd i ditt arbete?” 

Verksamheten 

12. Känner du att verksamheten är effektiv i dagsläget? 

a. Om ja, vilka områden fungerar bra? 

b. Om inte, vilka brister och problem kan du identifiera?  

c. Hur kan eventuella problem lösas? 

13. Hur känner du att styrning påverkar sjukhusets förmåga att ge kvalificerad 

vård? 

a. Ex. kommunikationen mellan högsta ledning och golvpersonal 

14. Hur tycker du att styrningen påverkar samarbetet mellan olika avdelningar och 

kliniker? 

15. Hur känner du att det administrativa arbetet fungerar?  

a. Ex. dokumentation, IT-system och liknande.  

16. Hur känner du att budgeten påverkar verksamhetens förmåga att ge kvalitativ 

vård? 

Avslutande frågor 

17. Har du något att tillägga? 
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18. Tycker du att vi har glömt att ta upp något viktigt avseende det vi har 

diskuterat i intervjun? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 

Informationsbrev 
Studie om styrningens påverkan på patientbemötande yrkesgrupper 

Studiens författare: Linus Eriksson och Emil Bertilsson 

Karlstads universitet 

Civilekonomprogrammet 

Hej, 

Vi vill börja med att tacka för din kommande medverkan i vår studie. Ditt bidrag 

kommer att ge viktig information rörande hur er uppfattning om styrningen är. 

Studien syftar till att undersöka de anställdas uppfattning av styrningens påverkan 

i deras patientbemötande arbete och vilken påverkan styrningen har på 

kärnverksamheten inom den offentliga sektorn. Vi räknar med att intervjun 

kommer att ta 20-50 minuter. 

Ditt medverkande i studien är frivilligt och du kommer ha möjlighet att avbryta 

intervjun när du vill. Du som respondent kommer även vara helt anonym och 

svaren kommer bara hanteras av oss. Med ditt godkännande kommer vi att spela 

in intervjun för att kunna bearbeta den i sin helhet och inte ge missvisande svar, 

vid önskan kan ni be om att få er transkriberade intervju för att kunna läsa igenom 

den och minimera risken för feltolkningar. 

Vi vill återigen tacka för ditt medverkande i studien som gör det möjligt för oss att 

få information om ett väldigt viktigt ämne samt att vi kan genomföra vårt 

examensarbete. 

Vid frågor så tveka inte att höra av dig till någon av oss. 

Mail: linuseriksson9306@gmail.com 

Emil.bertilsson@telia.com 

  

mailto:linuseriksson9306@gmail.com
mailto:Emil.bertilsson@telia.com
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Bilaga 3: Tabell över respondenter 

Samtliga respondenter är sjuksköterskor som jobbar på golvet, ingen är 

avdelningschef. Den med kortast erfarenhet har jobbat i 1 år, den med längst i 

34 år. Intervjuerna tog mellan 10-40 minuter, för ökad anonymitet har det 

valts att inte skriva ut intervjulängd och erfarenhet. 

 

Respondent Befattning Landsting Telefon / Intervju 
på plats 

R1 Sjuksköterska Värmland På plats 

R2 Sjuksköterska Värmland På plats 

R3 Sjuksköterska Värmland På plats 

R4 Sjuksköterska Värmland På plats 

R5 Sjuksköterska Värmland På plats 

R6 Sjuksköterska Värmland På plats 

R7 Sjuksköterska Värmland På plats 

R8 Sjuksköterska Värmland På plats 

R9 Sjuksköterska Värmland På plats 

R10 Sjuksköterska Värmland På plats 

R11 Sjuksköterska Värmland På plats 

R12 Sjuksköterska Värmland På plats 

R13 Sjuksköterska Dalarna Telefon 

R14 Sjuksköterska Dalarna Telefon 

R15 Sjuksköterska Dalarna Telefon 

R16 Sjuksköterska Dalarna Telefon 

R17 Sjuksköterska Dalarna Telefon 

 

 

  



 

 

 


