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Sammanfattning: Inom sjukvården har det skett en rad förändringar under de 
senaste decennierna, så som ekonomiska nedskärningar, 
ökad fokusering på patienten och större antal 
vårdbehövande. Dessa förändringar ställer nya krav på 
samarbetet mellan medarbetarna för att matcha dessa nya 
krav. Detta medför i sin tur att ledarskapskompetens 
kommit allt mer i fokus då ledaren har ett stort ansvar för att 
samarbetet skall fungera effektivt. Detta ökade behov av 
ledarskapskompetens hos läkare har uppmärksammats på 
sjukhus runt om i Sverige. På Universitetssjukhuset i Lund 
startades år 2000 en ledarskapsutbildning för 
specialistläkare kallad STyrkelyftet.  Då sjukhuset ville göra 
en utvärdering av detta program kontaktades pedagogiska 
institutionen och vi kom att ta oss an uppdraget. 

 

Syftet med denna uppsats är att mot bakgrund av de ökade 
krav på ledarskapskometens som ställs på läkare idag 
analysera ledarskapsutbildningen STyrkelyftets relevans för 
deltagarnas arbete som yrkesverksamma läkare. För att 
kunna besvara detta syfte valde vi att göra en empirisk 
studie. Vi valde att kombinera en enkätundersökning med 
fem efterföljande intervjuer. De empiriska resultaten 
analyserades därefter med hjälp av adekvat litteratur. Vi 
kom fram till att deltagarna genom att delta i STyrkelyftet 
fått hjälp att öka sitt handlingsutrymme som ledare, vilket i 
sin tur kan leda till att de bättre kan hantera de 
ledarskapskrav de ställs inför i vården idag. STyrkelyftet 
kan ge en grund att stå på för läkarna men det är upp till 
individen själv att se till att dessa nya kunskaper kommer 
till användning.   
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Förord 
 

”Mod är att göra det du inte vågar. 

Där det inte finns rädsla finns heller inget mod. ” 

 

 

Dessa visdomsord symboliserar vårt arbete med denna uppsats. Trots att personer i vår 
omgivning inledningsvis ifrågasatte vårt val att kombinera två datainsamlingsmetoder 
valde vi att genomföra denna idé. Detta då vi ansåg det vara det bästa för vår uppsats. 

 

Nu efteråt vet vi att vi var kapabla till detta och vi vill därför tacka en rad personer för 
deras hjälp, stöd och tilltro till vår förmåga. 

 

Vi vill tacka de personer på UsiL som ställt upp och besvarat vår enkät och de som gick 
med på att låta sig intervjuas. Då ni hjälpt oss med så mycket material hoppas vi att 

denna uppsats även kan tillföra er något. 

 

Ett stort tack vill vi även ge vår handledare Maria Martinsson som hela tiden trott på det 
vi gjort och som fått vårt självförtroende att växa. 

 

Ett tack även till Anders Sjöö som hjälpt oss med en rad datarelaterade problem som vi 
inte fixat på egen hand. 

 

Elin och Frida, Lund juni 2004. 
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1 Inledning 
Sjukvården idag befinner sig i en förändringsfas och nya förutsättningar möter dagens 
läkare både på det organisatoriska och på det individuella planet. Dessa förändringar 
utgörs bland annat av ekonomiska nedskärningar, ökad fokusering på patienten, större 
antal vårdbehövande och ökad forskning. Den moderna sjukvården kräver allt mer 
samarbete mellan medarbetarna för att matcha dessa nya krav. Detta medför i sin tur att 
ledarskapskompetens kommit allt mer i fokus då ledaren har ett stort ansvar för att 
samarbetet skall fungera effektivt. Läkarna har, och har alltid haft, en ledande funktion 
inom vården. I läkaryrket ingår ett flertal ledarskapsmoment då läkarna leder de insatser 
som görs kring patienterna. I och med att denna ledarskapsfunktion är ett naturligt 
inslag i läkarens vardag och då vården idag är i behov av kompetenta ledare, kan det 
tyckas självklart att alla läkare borde förberedas för detta i sin utbildning. Som det ser ut 
idag har dock undervisning i ledarskap och organisation en näst intill obefintlig plats i 
läkarutbildningarna runt om i Sverige.  

 

De ökade kraven på ledarskapskompetens har lett till att allt fler sjukhus i Sverige har 
sett ett behov av att införa utbildningar inom ämnet organisation och ledarskap. 
Exempel på detta är Universitetssjukhuset i Lunds (UsiL) ledarskapsutbildning 
STyrkelyftet för läkare som gör sin specialisttjänstgöring (ST). Dessa erbjuds idag i en 
treårig utbildning som löper parallellt med deras ST- period, totalt omfattar utbildningen 
ca 20 dagar. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en förbättrad insikt i 
ledarskapets villkor i sjukvården och få ökad kunskap om organisationen och dess 
arbetssätt. Inom ramen för denna kandidatuppsats har vi gjort en utvärdering av 
STyrkelyftets första årskull på uppdrag av UsiL. Denna utvärdering är gjord i form av 
en enkätundersökning med uppföljande intervjuer. Ur ett vidare perspektiv är 
utvärderingar av detta slag viktiga för att de ledarskapsinsatser som görs ska bli så bra 
som möjligt. Vården i Sverige är i behov av goda ledare för att fortsätta hålla hög 
standard trots ekonomiska nedskärningar med där tillhörande problem. 

 

1.1 Syfte  
Mot bakgrund av de ökade krav på ledarskapskompetens som ställs på läkare idag, har 
vi valt att analysera ledarskapsutbildningen STyrkelyftets relevans för deltagarnas 
arbete som yrkesverksamma läkare.  
 

1.1.1 Pedagogisk relevans 
STyrkelyftet syftar till att ge läkarna en ny, bredare och djupare kunskap om deras roll 
som ledare. Dessa nya kunskaper kan i sin tur ligga till grund för att deltagarna ser 
alternativa sätt att hantera olika situationer där de har en ledande funktion och därmed 
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ändrar sitt beteende. Då syftet med denna uppsats är att studera ett utbildningsprogram 
som syftar till att förändra människors beteende, och i förlängningen kanske även den 
organisation de är verksamma i, anser vi att uppsatsen är av stor pedagogiks relevans 
utifrån Trankells definition av pedagogik: 

 

”Pedagogiken som vetenskaplig disciplin avser det vetenskapliga studiet av alla former 
av påverkan som utövas i avsikt att förändra enskilda människors, gruppers, 
organisationers eller samhällsorgans potentiella handlingsresurser, aktuella beteende 
eller beslut” (A. Trankell, 1974). 
 

1.1.1.1 Den pedagogiska båtmetaforen 
Vi har under uppsatsarbetes gång använt oss av en egen metafor för att illustrera 
uppsatsens pedagogiska relevans. Vi tänker oss att en läkare efter sin grundutbildning 
står på strandkanten av en flod. Floden utgörs av de situationer som en läkare ställs 
inför i sitt arbete. Han eller hon har nu medicinsk kompetens tillräckligt för att behärska 
vardagen som läkare, denna kompetens kan ses som att läkaren lärt sig simma i floden.   
På senare tid har nya strömmar tillkommit i floden, dessa innehåller krav på att läkaren 
skall fungera som en bra ledare gentemot annan personal och i sitt arbete med patienter. 
De nya strömmarna har gjort floden vildare och det kan bli jobbigt för läkaren att hålla 
sig ovanför vattenytan. Färden i floden kan underlättas av en båt, denna båt består av 
utbildning i ledarskap. Det är inte säkert att läkaren kommer lära sig styra båten (ta till 
sig utbildningen i ledarskap) men ju stadigare båt (ju bättre utbildning) desto lättare blir 
det för läkaren att korsa de strömmar av krav på ledarskapskompetens som läkaren ställs 
inför idag.  
 

1.2 Disposition 
Vi har valt att efter detta inledande kapitel, som har för avsikt att ge läsaren en 
inkörsport till uppsatsen presentera de teorier vi använt oss av. Därefter följer 
metodkapitel och resultatredovisning. Vi har valt att disponera uppsatsen på detta sätt då 
vi anser att denna disposition verkar underlättande för läsarens förståelse av innehållet. 
Då litteraturgenomgången ger läsaren en god genomgång av sjukvården i dag tror vi att 
han/hon lättare kan ta till sig vår gedigna empiri. Detta även för att läsaren i slutändan 
skall kunna ta till sig vår analys och diskussion på bästa sätt. 

 

1.3 Definitioner   
För att underlätta förståelsen av vår uppsats har vi i detta avsnitt valt att definiera en rad 
termer och begrepp som vi kommer att använda oss av i vår text.  
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Först och främst vill klargöra förkortningarna AT och ST. AT står för läkarnas 
allmäntjänstgöring och ST för läkarnas specialisttjänstgöring. Dessa tjänstgöringsformer 
beskrivs mer ingående under avsnittet 1.4.1. I vår uppsats har vi på vissa ställen valt att 
använda oss av den etablerade förkortningen UsiL när vi syftar på Universitets sjukhus i 
Lund. 
 

Vi vill också göra klart hur vi, i detta arbete, definierar skillnaden mellan läkare som 
chefer och ledare. Detta är relativt centrala begrepp i vår uppsats och denna skillnad är 
därför viktig att tydligt redogöra för. Med läkare som ledare åsyftar vi den ledande 
funktion som alla läkare innehar i sitt vardagliga arbete. Det kan vara allt från att leda 
ronder till att ha ansvar för patienter eller planera en operation. Således kan alla ST-
läkare ses som ledare. Vi inkluderar i detta begrepp inte de formella chefspositioner en 
läkare kan inneha, exempelvis som överläkare för en avdelning.  

 

1.4 Bakgrund 
Vi kommer nedan att ge en kort bakgrundsbeskrivning av hur läkarutbildningen idag är 
uppbyggd och vilka delar som ingår. Vi har koncentrerat oss på läkarutbildningen i 
Lund då flertalet av dem som deltagit i vår studie genomgått sin utbildning där. Därefter 
kommer vi att göra en presentation av STyrkelyftet.  

 

1.4.1 Läkarutbildningen 
Läkarutbildningen i Lund sträcker sig idag över 11 terminer. Den är uppdelad i en rad 
olika områden där fokus ligger på det rent medicinska planet. Under den sista terminen 
ingår en vecka i ämnet ledarskap. Målet med denna ledarskapsundervisning är att ge 
studenterna kunskaper och färdigheter som kan hjälpa dem i utvecklingen av den 
ledarskapskompetens som alla läkare behöver i sitt vardagliga arbete. (Medicinska 
fakulteten, 2003) 

 

Efter avslutad grundutbildning gör läkaren sin så kallade allmäntjänstgöring (AT). Dess 
längd kan variera från 18 till 24 månader och under denna tid fördjupar läkaren sina 
kunskaper genom praktik. Syftet med AT är att komplettera grundutbildningen med 
praktiska erfarenheter som krävs för läkaryrket. Läkaren får här erfarenhet från ett 
flertal medicinska områden. Efter avslutad AT period och avlagt kunskapsprov ansöker 
läkaren om sin läkarlegitimation. De flesta AT läkare väljer därefter att specialisera sig 
och genomgår därför en specialiseringstjänstgöring (ST). Denna tar minst fem år och 
syftar till att läkaren skall uppnå de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som 
föreskrivs för den valda specialistkompetensen. I Sverige finns idag 62 specialiteter att 
inrikta sig mot. Väljer läkaren att inte specialisera sig efter avslutad AT är han/hon 
endast berättigad att arbeta som underläkare. (Sveriges läkarförbunds hemsida) 
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Under varken AT eller ST får läkarna någon utbildning i ämnet organisation och 
ledarskap förutom den de eventuellt erhåller i praktiken som läkare.  

 

1.4.2 STyrkelyftet 
Problemet med den bristande kompetensen i ledarskap bland läkarna 
uppmärksammades på universitetssjukhuset i Lund i slutet av 1990-talet. Då 
undervisningen i ämnet är så knapphändig under grundutbildningen upptäcktes ett stort 
behov av att kunskap i ämnet förmedlades till läkarna. En större satsning gjordes på hela 
sjukhuset och ett flertal utbildningar av ledare på olika plan påbörjades. Ett av de 
program som startades till följd av denna satsning var STyrkelyftet. Detta program är 
idag inne på sitt femte år och hitintills har två årskullar hunnit genomgå hela 
utbildningen.   

 

Enligt den informationsbroschyr som togs fram i och med STyrkelyftets start är de 
övergripande målen med utbildningen ”att nå insikt om den egna yrkesrollen, 
ledarskapets villkor i sjukvården och öka kunskapen om organisationen och dess 
arbetssätt, allt för att uppnå ett aktivt medarbetarskap, karakteriserat av delaktighet 
och engagemang” (Broschyren STyrkelyftet). STyrkelyftets syfte är inte att vara en 
chefsutbildning där målet är att läkarna skall förberedas på att inneha en 
chefsbefattning. Istället är det ett program som skall förbereda läkarna inför den 
ledarskapsfunktion som alla läkare, oavsett position, har. Programmet vänder sig till 
ST-läkare för att på ett tidigt stadium göra dessa läkare bättre rustade för de krav de 
kommer att möta i framtiden. I Lund finns allt som allt ca 250 ST-läkare och vid varje 
STyrkelyftsomgång får ca 25 stycken möjlighet att delta. I första hand väljs dessa ut på 
rekommendation av verksamhetscheferna. 

 

STyrkelyftets innehåll är i mångt och mycket beroende av deltagarna då de själva lägger 
upp programinnehållet. Detta dock inom ramarna för STyrkelyftets fyra huvudområden; 
sjukvårdsorganisationen, yrkesrollen, personlig utvecklig och andra personalgrupper. 
Programmet sträcker sig över tre år och innefattar ca 20 dagar. 

 

Programmet har nu pågått i snart fem år och under denna tid har endast formativa 
(löpande) utvärderingar av programmet gjorts. Därför kontaktade UsiL pedagogiska 
institutionen för att få hela programmet utvärderat. Det var så vi kom in i bilden då vi 
blev de som tog på oss uppdraget att göra denna utvärdering.  
 

1.5 Avgränsningar 
I denna uppsats kommer vi att koncentrera oss på STyrkelyftets första årskull, med 24 
deltagare, som gick programmet mellan 2000 och 2003. Vi har valt att begränsa oss till 
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denna årskull då det är den enda årskullen av STyrkelyftet som hunnit arbeta en tid som 
specialistläkare och därmed har haft tid att reflektera över nyttan med programmet.  

 

2 Litteraturgenomgång 
I nedanstående kapitel kommer vi inledningsvis att redovisa urvalsförfarandet i vår 
litteratursökning samt kritiskt granska de källor vi valt. Vi kommer därefter att 
presentera litteratur/teori som knyter an till vår resultatredovisning. Denna 
litteraturgenomgång är uppdelad i tre avsnitt. Det första handlar om de förändringar som 
skett inom sjukvården på senare tid. Det andra avsnittet tar upp läkarnas möte med den 
förändrade sjukvården och hur detta kan hanteras. I det avslutande avsnittet beskrivs hur 
individen, genom lärande och utveckling, kan bli hjälpt att leva upp till de nya krav som 
förändringarna inom sjukvården medför.  
 

2.1 Genomförande; sökning, urval och källkritik  
Vi sökte efter litteratur som kunde förklara de resultat vi fått genom enkäter och 
intervjuer. Således skedde näst intill all litteratursökning, förutom den som handlade om 
förändringar inom vården idag, efter vår sammanställning av våra resultat. Vi sökte 
främst i Lunds universitets databaser LOVISA, LIBRIS, ELIN och i 
Universitetsbibliotekets tidskriftssamlingar. De sökord vi använde oss av var bl.a.; 
parallell lärstruktur, nätverk, handlingsutrymme, tyst kunskap, ledarskap, 
gruppdynamik, erfarenhet, kompetens, läkare, utvärdering, sjukvård, lärande. I vissa 
fall har vi även sökt vidare utifrån referenslistor som vi funnit i relevant litteratur. En 
del litteratur som vi använt oss av var litteratur som vi tidigare stiftat bekantskap med 
och således inte behövde söka efter. 

 

Vi hade inledningsvis satt upp en rad kriterier för vår litteratursökning. I första hand att 
använda oss av primärkällor i den mån det var möjligt. Vi var måna om att den litteratur 
vi använde oss av skulle vara vetenskapligt erkänd. Med detta menar vi att de forskare 
vars teorier litteraturen baserade sig på skulle vara välkända och allmänt accepterade i 
universitetsvärlden. Vi granskade även de metoder som forskarna använt sig av för att 
kunna ta ställning till om undersökningen kunde anses trovärdig. När det gällde 
litteratur rörande vården ansåg vi att kriteriet att källorna skulle vara förstahands källor 
inte var lika angeläget. Detta då det inte var detta område som gav vår uppsats sin 
pedagogiska prägel. Här ansåg vi att de viktigaste kriterierna istället var att källorna 
skulle koncentrera sig på svenska förhållanden och vara relativt färsk. Att litteraturen 
handlade om svenska förhållanden ansåg vi vara av vikt då vi fått en känsla av att 
förhållandena är relativt olika mellan olika länders sjukvård och då vi var intresserade 
av hur de svenska förhållandena ser ut. Då sjukvården hela tiden förändras var det enligt 
oss viktigt att hitta så ny forskning, rön eller texter, som möjligt. 



 

6 

 
 

Vi anser att vi över lag lyckats följa våra uppsatta kriterier och att vi endast avvikit 
medvetet från dessa i fyra fall. Då det gäller valen att använda oss av 
Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2002) och Forskningsmetodik (Holme & 
Solvang, 1997) anser vi att dessa böcker på ett användarvänligt sätt sammanfattar annan 
metodlitteratur. De är dock inte primärkällor. När det gäller vårt val av Leadership in 
organizations (Yukl, 2002) anser vi att han är erkänd i akademiska sammanhang för att 
ha gjort en godtagbar sammanställning av aktuella ledarskapsteorier. Vi beslöt oss 
därför att acceptera denna källa trots att den inte heller är primär. Lundmarks (1998) 
Utbildning i arbetslivet är en andrahandskälla som vidareutvecklar tidigare teori och 
därmed har ett egenvärde som vi anser berättigar vårt användande av denna källa. 
Dessutom tar Lundmark exempel ur sjukvården vilket gjorde källan ytterligare 
användbar i vår uppsats.  

 

2.2 Sjukvård i förändring 
Det har under senaste decennierna skett stora förändringar inom sjukvården i Sverige. 
Dessa rör allt från ekonomiska nedskärningar och nya krav från patienterna till synen på 
vården i stort och omorganisationer. Dessa nya spelregler ställer i sin tur nya krav på 
läkarna. För att kunna bedriva en effektiv och god vård räcker det inte längre med att 
läkarna innehar goda kunskaper inom det medicinska området. Nedan beskrivs några av 
de mest påtagliga förändringarna inom svensk sjukvård och hur dessa i sin tur påverkat 
kraven på läkarna.  
 

2.2.1 Patienten i fokus 
Sjukvården har utvecklats mycket under de senaste hundra åren. Från att från början 
varit patientorienterad till att bli allt mer centrerad kring det rent medicinska. I takt med 
att den medicinska forskningen ökade och vården centrades till sjukhusen blev läkarna 
allt mer inriktade på den medicinska teknologin. De ägnade sig mer åt den 
professionella kunskapen istället för åt patientens lidande och problem. Detta ökade 
ytterligare avståndet mellan läkare och patient. (Svensson, 1993). Under de senaste 
decennierna har dock detta synsätt allt mer förändrats. Återigen riktas fokus mot 
patienten och de sociala aspekterna på vården (Svensson, 1993). I den nya sjukvården 
har det blivit viktigt att kommunicera med patienten och betydelsen av patientens 
medverkan och inflytande i vårdarbetet betonas allt mer (Svensson, 1993). Kanske kan 
förklaringen till detta fokusskifte ligga hos patienterna själva. I takt med att IT-
samhället breder ut sig görs information mer tillgänglig och många patienter har idag 
större medicinsk kunskap än tidigare och därmed även högre krav på service, 
information och kvalitet i sjukvården. (Tollgerdt-Andersson, 1993) 
 

Alla dessa faktorer kräver att den moderna sjukvården arbetar på ett annat sätt än 
tidigare. En sjukvård som effektivt skall kunna möta dagens hälsoproblem måste arbeta 
med ett vidgat perspektiv på patienten som innefattar både fysikiska, psykiska och 
sociala aspekter (Svensson, 1993). Trots att förändringar mot en mer patientorienterad 
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sjukvård görs, lever mycket av det gamla tänket kvar i dagens sjukvård (Svensson, 
1993). Skall vården kunna leva upp till de nya förhållandena krävs det att läkaren är väl 
förberedd, dels på att tackla sin arbetssituation men också patienternas nya krav. Detta 
kräver en mogen och säker läkare med förmågan att kunna läsa av och kommunicera 
med människor samt förmågan att inge förtroende (Tollgerdt-Andersson, 1993). 

 

2.2.2 Ekonomiska nedskärningar 
Den ekonomiska kris som Sverige befunnit sig i under de två senaste decennierna har 
haft stor inverkan på sjukvården. Samtidigt som ekonomin blivit allt sämre för vården 
har kraven från patienterna ökat när det gäller kvalité, service och valfrihet (Tollgerdt-
Andersson, 1993). Patienterna har blivit fler och mer krävande medan personalstyrkan 
varit densamma på grund av de ekonomiska begränsningarna. Resultatet har blivit att 
allt färre läkare fått ansvar för allt fler patienter (Andåker, 2003). 

 

Dessa nya förhållanden gör arbetsmiljön på landets vårdinrättningar belastad. 
Personalen får arbeta övertid, patienterna får inte den vård de behöver och hela tiden 
pressas personalen av de ekonomiska ramar de måste hålla sig inom. Detta påverkar 
även läkarnas arbete. Dessa har i flertalet sammanhang en ledande funktion och det 
krävs att de har kunskap, styrka och trygghet för att övrig personal ska arbeta lika 
effektivt och säkert trots de ekonomiska belastningarna. Det kräver också 
grundläggande kunskaper i ekonomi för att förstå sammanhanget, innebörden och de 
ekonomiska konsekvenserna samt de ekonomiska ramarna för de beslut de fattar i sin 
vardag som läkare. (Ellström, Rönnqvist & Thunborg, 1994) 
 

2.2.3 Förskjutning av maktkällor 
I och med att fokus flyttats från det rent medicinska mot de mer sociala aspekterna kring 
patienten har ett skifte av maktkällor skett inom vården. Maktkällorna har gått från att 
vara expert- och positionsorienterade mot en mer humanistisk hållning där förståelse för 
hur människor fungerar och bör bemötas premieras (Svensson, 1993). Med expertmakt 
avses, enligt Yukl (2002), att personer med god kunskap inom organisationens 
kärnområden kan utöva inflytande över mindre kompetenta medarbetare.  Positionsmakt 
innebär att en individ på en viss position har medel att utöva makt som följer med 
positionen i sig (Yukl, 2002). Den gamla ordningen, där läkarens ord var lag, håller på 
att ersättas av ett samarbete mellan patient, anhöriga, läkare och övrig vårdpersonal 
(Måseide, 1991). 

 

Denna förskjutning kan även vara en konsekvens av de omorganisationer som skett 
inom svensk sjukvård de senaste decennierna. Till följd av de nedskärningar som gjorts 
inom sjukvården och det ökade antalet patienter har arbetsbördan för de anställda ökat. 
Detta har medfört att arbetet konstant behövt effektiviseras vilket ställt höga krav på 
arbetsstyrkans flexibilitet och kompetens (Tollgerdt-Andersson, 1993). 
Sjukvårdsorganisationen har i och med detta blivit allt mer beroende av kreativ och 



 

8 

 
 

motiverad personal som är öppen för förändring (Tollgerdt-Andersson, 1993). 
Ledarskapet har i detta sammanhang fått en framträdande roll. Chefen/ledaren måste 
kunna förstå och vara lyhörd inför sina medarbetare om han/hon skall lyckas skapa 
motivation och arbetsglädje. Detta är i sin tur en viktig förutsättning för produktivitet 
och lönsamhet (Tollgerdt-Andersson, 1993). Just att kunna inspirera och motivera 
medarbetarna måste betraktas som en av de viktigaste förutsättningarna för ett bra 
ledarskap i detta sammanhang. Även förmåga att kunna samarbeta och skapa laganda 
har visat sig vara betydelsefullt (Tollgerdt-Andersson, 1993).  
 

Ovanstående gäller även läkare som inte innehar chefspositioner. Alla läkare är ledare, 
det kan vara i det dagliga arbetet som arbetsledare eller i mötet med patienten. Då alla 
läkare på något sätt innehar en ledande roll och styr andra människor blir det deras 
uppgift att se till att gruppen fungerar trots de svåra förhållandena (Andåker, 2003).  

 

2.2.4 Konkurrens om ledarskapet 
En lagförändring gjorde det 1997 möjligt för andra yrkesgrupper än läkare att få ledande 
chefsbefattningar inom sjukvården (Andåker, 2003). I och med denna lagförändring 
blev det inte längre självklart att det skulle vara läkare som har ansvaret för exempelvis 
sjukhusets avdelningar. Idag finns både sjuksköterskor, ekonomer och administratörer 
på de chefsposter som traditionellt sett besuttits av läkare. I takt med att andra 
högutbildade grupper kommit in i vården och tagit upp konkurrensen om 
chefspositionen ökar kraven på dem som innehar ledande positioner inom vården 
(Werkö, 2003,). Vissa menar att läkarna inte tidigare insett behovet av att utveckla sig 
själva som lämpliga och kompetenta ledare. Det har bara tagits för givet att duktiga 
doktorer varit lämpliga för chefspositioner inom vården (Ahlgren, 2001).  

 

För att läkarna i framtiden skall kunna vara med att påverka den sjukvård de själva är 
verksamma i måste de tillskansa sig den kunskap som de nya konkurrerande 
yrkesgrupperna förfogar över. Detta gäller inte bara de läkare som siktar på 
chefspositioner utan även de läkare som i sitt dagliga arbete fungerar som ledare. Röster 
har gjorts hörda att läkarstudenter inte bara bör tränas i medicin utan också ges 
kunskaper om den sjukvårdsorganisation de kommer att arbeta inom. Det finns ingen 
anledning att tro att ekonomi och administration inte kommer att ingå också i framtidens 
sjukvård. Inom dessa områden måste alltså den som vill utöva inflytande över vården ha 
adekvat kunskap (Zelano, 2004).  
 

2.3 Mötet med den förändrade sjukvården 
Ovan har en rad förändringar som skett inom vården på senare tid presenterats. För att 
läkarna skall kunna hantera dessa förändringar krävs att de förstår den organisation som 
de är verksamma i. De behöver dels ha insikt i de ekonomiska och i de administrativa 
bitarna. Den nya sjukvården kräver också att läkarna har förståelse för hur människor 
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fungerar samt att de är tränade i att möta och hantera både annan personal, patienter och 
anhöriga. För att en individ ska kunna hantera andra människor måste hon ha 
självkännedom och vara medveten om vad som förväntas av henne i situationen, hon 
måste förstå vilken roll hon har i sammanhanget. Det kan verka underlättande för 
individen att möta de krav hon ställs inför om hon förstår vilka faktorer som utgör 
ramarna för hennes val av handling.  

 

2.3.1 Handlingsutrymme och kompetens  
Aronsson och Berglind (1990) skriver om handlingsutrymme i boken med samma namn 
Handling och Handlingsutrymme. Med handlingsutrymme menas inom vilka ramar en 
individ har möjlighet att välja hur hon skall handla. Dessa ramar utgörs dels av faktorer 
i omgivningen så som exempelvis politik, lagar, regler, ekonomi, teknik och kultur. 
Dels av faktorer på det individuella planet som kunskaper, färdigheter, självförtroende 
och attityder. En individs handlingsutrymme går därmed att dela in i en objektiv och en 
subjektiv del. Dessa två delar är inte nödvändigtvis lika stora. En del individer anser sig 
kapabla att gå hur långt som helst i ett visst sammanhang trots att det finns hinder för 
detta i deras omgivning, deras subjektiva handlingsutrymme överstiger då deras 
objektiva. En annan individ kan dock se sig begränsad av dåligt självförtroende, 
bristande kunskap och upplevda påtryckningar trots att hon verkar i miljöer där 
möjligheter och förutsättningar för att handla på olika sätt är goda. I detta fall överstiger 
hennes objektiva handlingsutrymme hennes subjektiva.  (Aronsson & Berglind, 1990) 

 

För att en individ skall kunna lära och utvecklas samt få en ökad kompetens krävs att 
hon kan påverka både de yttre och inre faktorer som begränsar hennes val av handling, 
dvs. att hon kan utöka sitt handlingsutrymme. Ellström (1992) definierar kompetens 
som en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 
eller kontext. Kompetens kan således säga utgöras av en individs handlingsutrymme i 
en viss situation, en specifik kontext.  
 

2.3.2  Perspektiv på kompetens 
En kompetensmodell som kan användas för att beskriva hur kompetensen i läkaryrket 
kommit att förändras på senare tid är Lundmarks (1998) Kompetensblomma: 
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Funktionell kompetens
funktionsförmåga i en konkret

arbetssituation

Strategisk kompetens
kunskap om och 

förmåga att hantera
• Målen för verksamheten

• Organisationens övergripande
och långsiktiga frågor

etc.

Social kompetens
• samarbetsförmåga
• förmåga att lyssna

• förmåga att anpassa sig
till skilda samtalspartner
• förmåga att ”avläsa” 

kulturen i en organisation
etc.

Yrkesteknisk kompetens
• teori, metoder och principer

av betydelse för
arbetsuppgifterna

• regler
• redskap, hjälpmedel

etc.

Personlig kompetens/
Förhållningssätt

• etik
• personliga egenskaper

• motivation
• attityder/servicevilja

etc.

 
Figur 1. Lundmarks Kompetensblomma 

Kompetensblomman innehåller fyra delkompetenser (kronblad) som tillsammans bildar 
en individs totala kompetens i en konkret arbetssituation. Den totala kompetensen 
(funktionell kompetens) kan innehålla olika mått av de fyra delkompetenserna. 
(Lundmark 1998). I den funktionella kompetensen ingår att individen kan välja de 
åtgärder i kontakten med andra människor som situationen kräver, det vill säga att 
kunna lösa problem i en praktisk situation. (Forsberg, Lundmark & Wåglund, 1989) 
Detta kräver i läkares fall att kunna bemöta patienter och medarbetare korrekt, ha 
”psykologisk blick” för vad olika människor och situationer fordrar i fråga om insatser, 
att kunna prioritera, anpassa sig till förändringar etc. Den förskjutning som skett inom 
vården från fokus på det rent medicinska till en mer humanistisk hållning med patienten 
i centrum har medfört att läkarnas funktionella kompetens förändrats. Från att ha haft 
sin tonvikt inom den yrkestekniska kompetensen där läkaren fungerat som expert, vilket 
i sin tur gett honom/henne makt, har övriga delkompetenser kommit att få allt större 
betydelse. För att läkarna skall kunna möta kraven inom sjukvården idag krävs att de 
kompletterar sin medicinska kompetens med strategisk-, personlig- och 
socialkompetens. Dessa kompetenser har de tidigare troligen haft som tyst kunskap men 
nu har det uppstått krav på att denna kunskap skall göras explicit.  
 

2.3.3 Tyst kunskap 
Genom att börja arbeta får läkarna praktisk erfarenhet av olika ledarskapssituationer, 
vilket tidigare ansetts vara en tillräcklig skola i ledarskap. När kraven på 
ledarskapskompetens blivit tydligare har det dock uppstått ett behov av att lyfta fram 
och medvetandegöra denna praktiska erfarenhet (tysta kunskap) ytterligare. Tyst 
kunskap innebär att individen genom erfarenhet lär sig att hantera en situation. När 
individen hamnar i ett liknande sammanhang väljer hon relativt omedvetet att handla på 
ett liknande sätt då detta sätt tidigare visat sig fungera (Ellström, 1992).  Både Aronsson 
och Berglind (1990) och Ellström (1992) skriver att individen genom att reflektera över 
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och genom att i dialog med andra sätta ord på hur hon hanterar en situation samt varför, 
med andra ord göra den tysta kunskapen explicit, kan upptäcka alternativa och många 
gånger bättre tillvägagångssätt. Genom att hitta nya sätt att hantera en situation på ökar 
individens handlingsutrymme och därmed kompetens i sammanhanget. 

 

2.4 Lärande och utveckling 
Läkarna måste få hjälp att möta de nya krav som de ställs inför i och med de 
förändringar som skett inom sjukvården idag. För detta krävs att lärande och utveckling 
kommer till stånd. Nedan kommer en modell för erfarenhets- och upplevesleförankrat 
lärande att presenteras. Därefter beskrivs en annan infallsvinkel på kompetens som i sin 
tur får konsekvenser för synen på lärande; Sandberg och Targamas (1998) resonemang 
om förståelse. Förutsättningen för både erfarenhets- och upplevelseförankrat lärande 
och resonemanget om förståelse kan säga utgöras av reflektion vilket därefter behandlas. 
Reflektion i grupp genom dialog är ett vanligt tillvägagångssätt. En beskrivning av 
Jarvis (1992) tre kategorier av lärande som alla är kopplade till reflektion i olika 
utsträckning följer vidare. Slutligen görs en definition av parallella lärostrukturer då 
dessa kan användas för att underlätta individernas förmåga till reflektion och dialog.  
 

2.4.1 Erfarenhets- och upplevelseförankrat lärande  
En modell för lärande som inbegriper både handling, beteende, tanke och reflektion 
samt som utgår från att lärandet är en process där individen samspelar med 
omgivningen är Kurt Lewins modell av erfarenhets- och upplevelseförankrat lärande 
(Kolb, 1984):  

 

  Konkret upplevelse   
    Observation och reflektion 

Prövande av hur begrepp 

fungerar i nya situationer   

 

  Generalisering och begreppsbildning 

 
Figur 2. Modell för erfarenhets- och upplevelsebaserat lärande 

Enligt denna modell är utgångspunkten för lärande en konkret upplevelse som individen 
sedan reflekterar över, enskilt eller i grupp. Denna reflektion leder i sin tur till att 
individen skapar begrepp och kan se erfarenheten i sitt sammanhang. Genom att 
individen förstår i vilket sammanhang erfarenheten hör hemma leder detta i sin tur till 
att individen kan generalisera och dra slutsatser kring vilka konsekvenser snarlika 
handlingar kan få i andra liknande sammanhang. Därefter följer att individen prövar 
dessa slutsatser/hypoteser i nya situationer och därefter på nytt reflekterar över de 
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erfarenheter hon gör. Förutsättningen för att individen skall lära enligt denna modell är 
att hon får möjlighet att reflektera över sina erfarenheter. Hon måste få tid och 
eventuellt hjälp att sätta ord på sina upplevelser och de känslor och tankar hon har kring 
dessa. Genom att försöka se situationen ur olika infallsvinklar kan individen eventuellt 
upptäcka alternativa sätt att handla och därmed öka sitt handlingsutrymme. (Kolb, 1984) 

 

En annan typ av lärande är så kallat kunskapsbaserat lärande. Detta kännetecknas bland 
annat av att fakta förmedlas från expert till novis. Här är det inte nödvändigt att 
individen själv gör en konkret erfarenhet liksom i Kolbs modell ovan. Experten är 
istället den som bestämmer vad som bör läras ut och därmed blir individernas 
behållning inte lika individuell som vid erfarenhets- och upplevesleförankrat lärande. 
Erfarenhets- och upplevelseförankrat lärande är i större utsträckning än kunskapsbaserat 
lärande knutet till individen. Då olika individer upplever samma situation på olika sätt 
blir de erfarenheter de gör individuella och deras behållning av situationen kan därmed 
skilja sig åt. (Moxnes 1984)  
 

2.4.2 Förståelse  
En något annorlunda syn på kompetens som också får konsekvenser för synen på 
lärande är Sandbergs och Targamas (1998) resonemang om förståelse. De menar att en 
individ handlar utifrån hur hon förstår den situation som hon befinner sig i. Förståelsen 
av en uppgift och ett sammanhang styr individens uppmärksamhet och bestämmer vad 
som är intressant och relevant och vad som inte är det. En individ kan ha kunskaper och 
färdigheter, men det är först via förståelsen av en situation som de kommer till 
användning. Utifrån hur en individ förstår en situation bestämmer hon sig för vilka 
kunskaper som hon kan ha användning av för stunden. (Sandberg & Targama, 1998). 
Dessa tankegångar skiljer sig från Lundmarks ovan beskrivna indelning av kompetens 
(2.3.2) i olika delkompetenser vilket skulle kunna ses som ett traditionellt sätt att se på 
kompetens enligt Sandberg & Targama (1998). Enligt detta synsätt kan en individs mått 
av kompetens mätas och där brister finns kan kompetensutvecklingsinsatser sättas in. I 
Sandbergs och Targamas (1998) resonemang om förståelse frångås detta synsätt. 
Kompetens handlar istället om hur en individ förstår det samanhang där hon ingår och 
den roll hon har vilket i sin tur kommer att påverka hur hon hanterar situationen.  

 

Sandbergs och Targamas resonemang om förståelse medför även en något annorlunda 
syn på lärande än Kolbs modell för erfarenhets- och upplevelsebaserade lärande. 
Sandberg & Targama fokuserar på människors sätt att förstå situationer i ett större 
sammanhang medan Kolbs modell istället handlar om att mer ingående titta på 
konsekvenserna av olika handlingar i specifika kontexter.  

 

2.4.3 Reflektion och dialog 
Reflektion är en förutsättning för både erfarenhets- och upplevelsebaserat lärande och 
för resonemanget om förståelse. Reflektion innebär en kritisk prövning av de 
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föreställningar och antaganden om verkligheten som styr vårt handlande i olika 
situationer (Sandberg & Targama, 1998). Reflektivt lärande innebär att individen 
stannar upp och reflekterar över erfarenheter, hur hon upplevt och tolkat en situation 
samt över hur hon handlat och vilka konsekvenser handlingarna resulterat i. Genom 
denna reflektion kan individen skapa sig en förståelse för sina färdigheter och kunskaper 
och orsaken till varför hon handlat på ett visst sätt (Jarvis, 1992). Det kan även leda till 
att individen ser med andra ögon på saker och ting och också omvärderar sina 
uppfattningar och värderingar. (Sandberg & Targama, 1998) Reflektion kan underlättas 
av att människor för en dialog. I dialogen kan personerna utveckla varandras syn på de 
fenomen som diskuteras. När en person får förklara hur hon tänker och känner för 
någon annan förklarar hon det samtidigt för sig själv (Knights, 1989). Deltagandet i en 
dialog innebär en prövning av de egna tankarna som eventuellt resulterar i att individen 
tar en egen ståndpunkt (Dysthe, 2003). För att kunna föra en dialog är det av stor 
betydelse att utgå från det psykologiska antagandet att det inte går att lära någon något, 
det går endast att hjälpa människor att vidga sin insikt. Det krävs att den som leder en 
dialog eller samtal har god självkännedom och en stor tilltro när det gäller 
medmänniskors förmåga och vilja att medvetandegöra sin förståelse för sig själva och 
sina handlingar för att därigenom kunna utvecklas (Borgen 1983). Individers skilda 
upplevelser av likartade situationer och deras tankar kring dessa kan medföra att de 
fokuserar på olika aspekter av en situation. Reflektion i grupp över erfarenheter som 
gruppdeltagarna gjort kan därför medföra att olika infallsvinklar blir belysta och att 
individerna därmed får en vidgad syn. Gruppreflektion kan många gånger verka 
underlättande för individen för att få upp ögonen för andra viktiga aspekter i 
sammanhanget. (Dixon, 2000) 

 

2.4.4 Tre kategorier av lärande 
Som nämnts i ovanstående avsnitt om lärande är det vikigt att individen får tid för 
reflektion för att ett lärande skall komma till stånd. I Paradoxes of learning (1992) 
skriver Jarvis om tre olika kategorier av lärande; Nonlearning, Nonreflective Learning 
och Reflective Learning. Dessa tre sorters lärande är alla kopplade till reflektion över 
erfarenhet i olika utsträckning.  

 

När en individ inte lär av sina erfarenheter (Nonlearning) kan detta vara en konsekvens 
av att individen inte är medveten om att hon gör en erfarenhet. Individen kan även vara 
medveten om att hon gör en erfarenhet men erfarenheten leder inte till en respons. 
(Jarvis 1992) Ett konkret exempel på detta är när en individ genomgår en utbildning 
men inte anser sig ha tid att ta till sig ny kunskap. Individen kan vara närvarande vid 
utbildningstillfällena men dessa leder inte till att individen använder sig av den nya 
kunskapen trots att hon kanske anser att den skulle kunna vara givande. 

 

Nonreflective Learning handlar om att individen lär sig någonting genom erfarenhet 
utan att reflektera över detta. Individen lär sig här exempelvis att reproducera sätt att 
utföra uppgifter på eller att memorisera kunskap och sedan återge denna i exakt form. 
Hon ifrågasätter och reflekterar inte över denna reproduktion. Denna typ av inlärning är 
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vanligt förekommande i ett flertal arbetslivssammanhang och många gånger ett bekvämt 
styrmedel från organisationens sida att socialisera in individen i ett beteende som verkar 
lönsamt för organisationen. (Jarvis, 1992). Nonreflective Learning kan även kopplas till 
Ellströms (1992) begrepp tyst kunskap som nämnts i stycket om Handlingsutrymme 
(2.3.3) Båda begreppen innebär att individen genom erfarenhet lärt sig att hantera en 
situation på ett visst sätt. Hon är dock inte medveten om varför hon handlar som hon gör 
och ibland inte heller hur hon handlar i situationen. Även kunskapsbaserat lärande (som 
nämns i stycke 2.4.1) är en form av Nonreflective Learning då novisen lär sig att återge 
den fakta som experten förmedlat utan vidare reflektion. 

 

I den tredje kategorin av lärande, Reflective Learning, blir individen medveten om hur 
hon handlar, vilka konsekvenser hennes handling får och eventuellt upptäcker hon även 
nya sätt att hantera liknande situationer på. (Jarvis, 1992). Denna kategori av lärande 
kan sägas utgöra en kombination av Kolbs erfarenhets- och upplevelsebaserade lärande 
och Sandbergs och Targamas förståelse. Detta då Reflective Learning innebär att tyst 
kunskap görs explicit och då aspekter av det subjektiva handlingsutrymmet som 
inverkar på olika situationer i bästa fall kan upptäckas. Således kan både individens 
kontextbundna kompetens och hennes subjektiva handlingsutrymme i stort öka genom 
denna kategori av lärande.  

 

2.4.5 Parallell lärstruktur 
Ovan har gruppers betydelse för att underlätta individens förmåga till reflektion belysts. 
En form för gruppreflektion i arbetslivet är parallella lärstrukturer. En parallell 
lärstruktur kan definieras som ett sammanhang skiljt från den vardagliga verksamheten 
med representanter från olika delar och nivåer i organisationen (Probst & Büchel, 1997).  
Deltagandet i en parallell lärstruktur innebär att bli del i en lärande gemenskap. Genom 
reflektion i grupp kan deltagarna här utveckla en gemensam föreställning om ett 
problem och de olika frågeställningar som är kopplade till det. Genom gruppreflektion 
kan olika åsikter belysas ur olika perspektiv. Flera olika föreställningar kan omformas 
till en ny gemensam bild, en syntes, och gruppen kan tillsammans utveckla ny kunskap. 
(Dilschmann, 1996) 

 

Syftet med parallella lärostrukturer är att bland annat understödja organisationens 
utveckling, fånga upp problem, upptäcka kompetensutvecklingsbehov, underlätta 
kommunikationen i organisationen mellan olika enheter samt att jobba med att 
implementera nya rutiner och önskvärt beteende. (Probst & Büchel, 1997)  

 

Parallella lärstrukturer kan gynna lärandet då lärande inte enbart behöver ses som en 
personlig bearbetning av direkta erfarenheter. Lärande kan även ses som en gemensam 
utveckling av kunskap där deltagare i en grupp, genom att tillsammans belysa en sak ur 
olika infallsvinklar, kan skapa en samsyn på ett fenomen. Genom att deltagarna delar 
med sig av sina olika erfarenheter och hjälps åt att belysa olika infallsvinklar kan de 
eventuellt upptäcka nya sammanhang där dessa kunskaper kan användas. Även om 
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deltagarna inte har samma erfarenheter och tar samma ståndpunkt i slutändan är det 
möjligt att prata om en gemensam kunskap genom att deltagarna fått en förstålelse 
för/inblick i övriga gruppdeltagares synsätt. Lärandet är såväl ett personligt 
(psykologiskt) som kulturellt (socialt) fenomen. (Dilschmann, 1996) 

 

Med denna litteraturgenomgång i bagaget hoppas vi att läsaren skall ha lättare att ta till 
sig vår resultatredovisning i kapitel 4 som följer efter vår beskrivning av vårt 
metodologiska tillvägagångssätt i nästa kapitel.   
 

3 Metod 
I följande kapitel beskriver vi hur vi genomfört vår empiriska undersökning. Vi har valt 
att dela in kapitlet i fyra avsnitt. Först beskriver vi vilka metodologiska utgångspunkter 
vi arbetat efter och varför vi valt de metoder vi använt oss av. I kapitlets andra avsnitt 
redogör vi för hela vår datainsamling, hur vi planerat, genofört och bearbetat enkäterna 
och intervjuerna. I det tredje avsnittet redovisar vi vilka kvalitetsaspekter vi arbetat efter 
för att uppnå en god kvalitet. Slutligen har vi valt att belysa eventuella etiska aspekter 
som rör vår undersökning i kapitlets avslutande avsnitt.  
 

3.1 Utgångspunkter 

3.1.1 Förförståelse  
När vi började arbetet med att utvärdera STyrkelyftet hade vi båda mycket liten 
erfarenhet av sjukvården. Vi var inte insatta i sjukvårdsorganisationens uppbyggnad och 
var heller inte klara över i vilken utsträckning läkare fungerar som ledare i sitt dagliga 
arbete. Det faktum att vi båda är PA-studenter gjorde dock att vi kände att vi hade en 
bra grund att stå på inför utvärderingen av ett ledarskapsprogram. Trots vår okunskap 
inom den medicinska världen kände vi att vi hade goda kunskaper inom ämnena 
ledarskap och organisation, områden som var mycket centrala i STyrkelyftet. Detta tror 
vi har underlättat för oss i vårt arbete med utvärderingen. 

 

Vi kände till en början en viss splittring mellan att dels göra en utvärdering på uppdrag 
av UsiL och dels att skriva en uppsats på kandidatnivå. Denna känsla mattades dock av 
under resans gång och vi hittade en bra balans. Då vår ”uppdragsgivare” vid 
utvärderingens början inte gav oss fasta ramar eller klara direktiv för vårt arbete har vi 
under hela arbetet känt oss relativt obundna. För att ytterligare försäkra oss om att vi 
inte skulle bli färgade av att vi arbetade på uppdrag för sjukhuset valde vi att göra en 
kortare avrapportering till sjukhuset ca två veckor före uppsatsens inlämning. Detta för 
att vi sedan helhjärtat skulle kunna ägna oss åt uppsatsen syfte. 
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3.1.2 Val av organisation  
UsiL hörde en kort tid före tidpunkten för vårt val av uppsatsämne av sig till 
Pedagogiska institutionen i Lund med en förfrågan om att få hjälp med att göra en 
utvärdering av STyrkelyftet. Det faktum att resultatet av en, av oss gjord, utvärdering 
skulle kunna leda till en eventuell förbättring av utbildningen ansåg vi vara en mycket 
motiverande faktor för vårt arbete. Vi ansåg också att förutsättningarna för att göra en 
bra utvärdering fanns. Dessa faktorer blev avgörande för vårt beslut att ta oss an 
uppdraget. 
 

3.1.3 Val av utvärderingsform 
Inom utvärderingslitteraturen beskrivs ett flertal olika utvärderingsformer och 
tillvägagångssätt. En grov indelning kan dock göras i formativa/löpande utvärderingar 
under utbildningens gång och i summativa utvärderingar efter utbildningens slut. En 
summativ utvärdering skall ge underlag för beslut om genomfört program ska fortsätta 
att genomföras i sin nuvarande form, vidareutvecklas eller läggas ned (Jerkedal, 2001). 
Då UsiL själva önskade en utvärdering av STyrkelyftet i syfte att hitta eventuella 
aspekter att förbättra och då vi utvärderar en avslutat årskull kan vår utvärdering ses 
som summativ.  

 

Frågor som dyker upp vid planering av en utvärdering och som utvärderaren måste ta 
ställning till är för vem utvärderingen görs, vad som skall utvärderas, när utvärderingen 
skall göras samt hur den skall göras (Lundmark 1998). I vårt fall var svaret på den 
första frågan givet redan från början i och med att utvärderingen skedde på uppdrag av 
UsiL. Den andra frågan kan kopplas samman med utformningen av uppsatsen syfte som 
arbetades fram i samråd med kursledningen, vår handledare och i enlighet med våra 
personliga åsikter att en utbildning i första hand måste vara värdefull för de som deltar. 
Eftersom formativa utvärderingar redan görs/gjorts under programmet gång ansåg vi att 
det vore mest givande att utvärdera en avslutad årskull. Detta föll sig även mest 
naturligt utifrån vårt syfte. Vårt val att göra både enkäter och intervjuer grundade sig i 
att vi ville att uppsatsen skulle få både bredd och djup vilket vi redogör mer ingående 
för under andra stycken i detta kapitel. 

 

3.1.4 Val av metod 
Vi har i vår uppsats valt att använda oss av metoder som, enligt oss, är lämpliga utifrån 
vårt syfte. I första hand har vi tittat på vad som går att få fram med hjälp av olika 
metoder och på vad detta skulle kunna tillföra vår uppsats. Vanligen görs en indelning i 
kvantitativ- och kvalitativ forskning och olika metoder klassas som tillhörande den ena 
eller andra inriktningen (Bryman, 2002).  Med denna indelning följer ofta att olika 
forskare som anser sig tillhöra någon av inriktningarna även bekänner sig till ett visst 
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paradigm med där tillhörande epistemologiska1 och ontologiska2 grundantaganden 
(Bryman, 2002). Många forskare ser metoder från olika inriktningar som oförenliga 
(Bryman, 2002). Exempelvis Åsberg (2001) ställer sig tveksam till huruvida det är 
riktigt att blanda kvantitativa och kvalitativa metoder inom ramen för en och samma 
undersökning. Vi anser dock inte att denna gränsdragning mellan kvantitativt och 
kvalitativ gynnar forskningen utan att metoder tillhörande skilda inriktningar kan 
kombineras och komplettera varandra. Detta finner vi stöd för hos Holme & Solvang 
(1997) som menar att det inte finns någon grund för att lyfta fram ett visst angreppssätt 
som varande det enda rätta. Istället menar de att de många gånger är en klar fördel att 
kombinera olika metoder. Denna hållning kallas enligt Bryman (2002) för den tekniska 
versionen och är en inriktning som tar tillvara på olika metoders starka sidor. 

 

Syftet med denna uppsats är att mot bakgrund av de ökade krav på ledarskapskometens 
som ställs på läkare idag analysera ledarskapsutbildningen STyrkelyftets relevans för 
deltagarnas arbete som yrkesverksamma läkare. Vi hade för avsikt att undersöka 
programdeltagarnas åsikter om relevansen av programinnehållet för deras arbete som 
läkare. Vi ämnade även undersöka STyrkelyftets utformning i förhållande till dess 
innehåll. För att undersöka och utvärdera detta krävdes naturligt en empirisk 
undersökning. Med empirisk undersökning menas, enligt Denscombe (2000), att 
forskaren går utanför sin egen forskarvärld och att den data som samlas in är baserad på 
erfarenheter i den verkliga världen.  

 

För att kunna presentera en så rättvisande bild som möjligt av programdeltagarnas 
uppfattningar om programmet ville vi fånga samtliga deltagares åsikter. Detta trodde vi 
skulle göras smidigast genom en enkätundersökning (Holme & Solvang, 1997). Detta 
var även lämpligt för att få fram statistik till vår uppdragsgivare. Användningen av 
statistik och siffror kan betraktas som en retorisk teknik då de ger undersökningen en 
naturvetenskaplig prägel, vilket i sin tur kan ge undersökningen större trovärdighet och 
legitimitet (Denscombe, 2000). Vi anser också att en statistisk presentation av en 
undersökning ofta uppfattas som klar och tydlig och därmed kan bli lättare att ta till sig. 
Detta ökar i sin tur undersökningsresultatens användbarhet. I vårt fall var detta ytterst 
relevant då vi skulle presentera våra resultat för universitetssjukhuset på ett så 
användarvänligt sätt som möjligt.  

 

För att få ett djup i vår uppsats och bättre kunna besvara vårt syfte valde vi att följa upp 
enkätresultaten med intervjuer. Vi ville undersöka varför programdeltagarna hade vissa 
åsikter om programmet. Vi vill även få förklaringar till samband mellan olika variabler 
som framkommit av enkätundersökningen. Under intervjuerna utgick vi fån en relativt 
utförlig, utifrån enkätresultaten konstruerad, intervjuguide. Vi följde denna men vid 
behov lade vi till frågor eller på andra sätt anpassade intervjun till respondenten. Utifrån 
Trost (1997) kan en intervju delas in i olika grader av standardisering och strukturering. 
Med standardisering avses i vilken grad frågorna och situationen var de samma vid 

                                                 
1 Med epistemologiskt grundantagande menas vilken uppfattning man har om vad kunskap egentligen är, så kallad ”kunskapsteori” (Bryman, 2002). 
2 Ontologiska grundantaganden handlar om hur man ser på verkligheten; en objektiv verklighet eller flera subjektiva verkligheter som framstår olika 
för olika människor. (Wallén, 1996) 
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varje intervjutillfälle. Utifrån denna definition anser vi att våra intervjuer inte hade 
någon högre grad av standardisering. Detta var medvetet då vi ville vara lyhörda för 
respondenternas egna synpunkter och i viss mån anpassa intervjun efter varje 
respondent. Med grad av strukturering menar Trost i vilken mån frågorna är av öppen 
eller sluten karaktär. Vi valde att låta frågorna få en relativt öppen karaktär då vi var 
intresserade av att få utökad information utöver det som framkom i enkäterna, med för 
slutna svarsalternativ vore risken stor att ingen ny information erhölls.  
 

Vi anser att de två metoderna; enkätundersökning och intervjuer, kompletterar varandra 
när det gäller att ge uppsatsen både bredd och djup. Vårt val att använda flera metoder, 
så kallad triangulering (Bryman, 2002), gjorde det även möjligt att jämföra resultaten 
från de två undersökningsmetoderna. Detta kan i sin tur ses som förhöjande av 
uppsatsens kvalité vilket diskuteras mer utförligt i 3.3.1.2. 

 

Vi började vår undersökning utan att ha läst in oss på teorier vilket kan ses som att vi 
hade en induktiv ingång i vårt arbete. Bryman (2002) menar att induktion är att då 
forskaren börjar i empirin och teorin är ett resultat av en forskningsinsats. Motsatsen till 
induktion är deduktion, där forskaren utgår från teorin och prövar denna i empirin 
(Bryman, 2002). Våra enkäter konstruerade vi utefter information vi erhållit under våra 
förberedande informantintervjuer. En informantintervju är en intervju med en person 
som står utanför det studerade företeelsen men som kan mycket om den (Holme & 
Solvang, 1997). Enkätsvaren låg sedan till grund för vår intervjuguide (frågeguide). Vi 
ville här undersöka giltigheten i de samband som vi tyckte oss se i 
enkätundersökningen. Detta kan ses som ett deduktivt arbetssätt. Under arbetes gång 
har vi vid behov tagit del av tidigare forskning för att få en förståelse för det vi studerat. 
Det var dock inte förrän efter att vi samlat in all data och bearbetat den som vi på allvar 
fördjupade oss i teori som var passande för uppfyllandet av vårt syfte. Vi vill således 
varken bekänna oss till en deduktiv- eller induktivansats utan nöjer oss med att säga att 
vårt arbete har drag av båda i olika delar av undersökningen. Detta får stöd av Bryman 
(2002) som menar att induktion nästan alltid uppvisar drag av deduktion och vice versa.  

 

3.2 Datainsamling  

3.2.1 Förberedelser inför datainsamling 
Vi inledde arbetet med denna uppsats genom att göra två informantintervjuer med de 
ansvariga för STyrkelyftet. Vi sökte därefter komplettera denna bild ytterligare genom 
att ta del av artiklar och tidskrifter som skrivits i ämnet ledarskap och sjukvård, 
policydokument från UsiL samt utvärderingslitteratur.  

 

Vi kom efter diskussioner med de ansvariga för STyrkelyftet fram till att det mest 
givande vore att utvärdera de deltagares åsikter som redan avslutat STyrkelyftet och 
som påbörjat sitt arbete som specialistläkare, d.v.s. den första årskullen. Då detta beslut 
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var taget framkom att de två programansvariga vi intervjuat inte varit delaktiga i den 
första årskullen. Vi valde då att göra kompletterande informantintervju med 
programmets grundare. Informantintervjuerna och litteraturstudierna resulterade så 
småningom i ovanstående syfte (1.1). 
 

3.2.2 Enkätundersökning 
Nedan kommer vi att beskriva hur vi valt ut våra enkätrespondenter, hur vi konstruerat 
och distribuerat enkäten och hur den bearbetats. Vi avslutar med en bortfallsanalys. 

 

3.2.2.1 Urval 
Som vi tidigare nämnt valde vi att koncentrera oss på de programdeltagare som deltog i 
STyrkelyftets första årskull. Då dessa personer hunnit arbeta en tid som ST-läkare ansåg 
vi att det fanns mer att hämta hos dem då de haft tid att pröva sina nya kunskaper i 
praktiken. Således bestämde vi oss för att det var denna grupp som fick utgöra 
målgruppen för vår undersökning och de kan därför ses som vår population (Ejlertsson, 
1996). Då enkätundersökningen riktade sig till samtliga 24 deltagare som deltagit i 
STyrkelyftets första årskull och inget urval bland dessa gjordes kan undersökningen ses 
som en totalundersökning. (Ejlertsson, 1996) 
 

3.2.2.2 Konstruktion av enkät 
Med tre informantintervjuer som grund och kompletteringar genom litteratur och 
programmaterial påbörjade vi arbetet med utformningen av vår enkät. Enkäten kom 
bland annat att innehålla frågor om programinnehållets olika delars relevans för 
kursdeltagarnas nuvarande och framtida arbetssituation. Ifall kursen hade påverkat 
programdeltagarnas framtida ledarskapsambitioner och tilltro till sig själva som ledare 
samt frågor om de arbetsformer som använts inom programmet (se bilaga 1). 

 

Vi var fullt medvetna om de svårigheter en enkät kan medföra som instrument i form av 
bortfall etc. Vi ansåg dock att denna metod för insamlande av data passade bra ihop med 
vårt syfte. För att underlätta vårt arbete med utformandet av enkäten valde vi att ta hjälp 
av tidigare genomförda enkätundersökningar. Detta eftersom vi var helt nya på området 
att konstruera enkäter men också då vi arbetade inom en relativt knapp tidsram. Vid 
utformandet av enkäten tog vi således hjälp av en alumnenkät gjord av Lunds 
universitets utvärderingsenhet rörande läkares uppfattning av sin utbildnings relevans 
(Lunds Universitets Utvärderingsenhets hemsida). Vi hämtade också inspiration och 
enkätfrågor från Lundmarks bok ”Utbildning i arbetslivet” (1998).  

 

Efter enkäten konstruerats lät vi ett antal personer kontrollera den för att inga frågor 
skulle verka oklara eller kunna uppfattas fel. Efter en sista bearbetning av enkäten kände 
vi oss klara för att skicka ut den till programdeltagarna. 
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3.2.2.3 Genomförande 
Vi var väl medvetna om de problem med svarsfrekvensen som en enkät kan medföra. 
För att minska bortfallet valde vi att före enkätutskicket ta kontakt med de personer som 
vi ämnade skicka enkäten till. Det visade sig att av de ursprungligen 24 
programdeltagarna var 20 kvar på Lunds universitetssjukhus. Tre personer arbetade 
utanför universitetssjukhuset men var fortfarande yrkesverksamma i Skåne. En person 
hade avslutat sin tjänst på universitetssjukhuset och var, trots försök från vår sida, 
omöjlig att finna. Vi valde att maila ut ett informationsbrev till de personer som skulle 
besvara enkäten med information om oss själva, vårt syfte med enkäten samt hur 
utvärderingen skulle genomföras praktiskt. Vi poängterade att deras medverkan var av 
stor vikt för utvärderingens resultat. Detta mail skickades ca tre dagar före 
enkätutskicket. 

 

Vi valde att skicka ut enkäterna med hjälp av sjukhusets internpost. I de fall detta var 
omöjligt, pga. att personerna inte längre arbetade på UsiL, skickades enkäterna med 
vanlig post. För att underlätta för deltagarna bifogade vi med enkäten ett adresserat, och 
i de fall det behövdes, frankerat kuvert. Deltagarna fick drygt två veckor på sig att 
besvara enkäten. 

 

3.2.2.4 Bearbetning av enkäterna 
Då vi erhållit de besvarade enkäterna bearbetade vi dem med hjälp av 
statistikprogrammet SPSS. Vi började med att göra frekvenstabeller på alla de olika 
enkätfrågorna. Detta för att skapa oss en överblick och upptäcka eventuella tendenser i 
materialet. Vi valde också att göra korrelationsberäkningar mellan vissa frågor som vi 
trodde kunde vara beroende av varandra. De frekvenstabeller och korrelationer som 
visade sig vara givande för besvarandet av vårt syfte finns med i vår resultatredovisning 
(kap.4).  
 

3.2.2.5 Bortfallsanalys 
Ett bortfall i en undersökning kan vara en källa till osäkerhet när det gäller att bedöma 
värdet hos forskningsresultatet (Olsson, 1986). Det är således av stor vikt att forskaren 
gör en analys av vad bortfallet kan bero på (Ejlertsson, 1996). Detta kan även ses som 
en aspekt av undersökningens validitet (utvecklas vidare i 3.3.1.1) då bortfallet i 
slutändan påverkar vad undersökningen egentligen kommer att undersöka. Nedan har vi 
försökt utröna vad det bortfall vi hade i vår enkätundersökning kan ha haft för orsak.  

 

Antalet deltagare i STyrkelyftets första årskull var ursprungligen 24 stycken. Vi fick 
dock redan i inledningsskedet av vårt uppsatsarbete reda på att en av kursdeltagarna 
hoppade av programmet i ett tidigt stadium på grund av mammaledighet. Detta 
medförde att vi under hela vårt arbete utgått från att programdeltagarna varit 23 till 
antalet. Vår målsättning var ursprungligen att uppnå en svarsfrekvens på 60 %, något 
som enligt Bryman (2002) får ses som en acceptabel nivå.  
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Efter att tidsfristen för enkätsvaren löpt ut hade vi erhållit 9 av 23 enkäter. Vi valde då 
att skicka ut en påminnelse via mail till de deltagare som ännu inte skickat in besvarad 
enkät. Efter denna första påminnelse erhöll vi ytterligare en enkät. Vi beslöt därefter att 
per telefon ta kontakt med återstående programdeltagare för en andra påminnelse. Efter 
denna åtgärd fick vi in ytterligare fyra enkäter. Vi hade med dessa 14 enkäter uppnått 
vårt mål på 60 % besvarade enkäter och beslöt oss för att inte göra några ytterligare 
försök att erhålla fler.  
 

Det externa bortfallet (de som ej besvarat enkäten) vid en postenkät är oftast relativt 
stort jämfört med andra datainsamlingsmetoder (Bryman, 2002). Detta var vi väl 
medvetna om och försökte därför att göra allt för att minska bortfallet. Då vi tror att de 
som inte besvarar en enkät skulle kunna utgöra en intressant grupp kan det vara viktigt 
att utröna varför dessa ej besvarade enkäten. För att detta skulle vara möjligt hade vi 
kodat enkäterna med nummer. Endast vi som forskare hade denna kodningslista och 
visste således vilket nummer som representerade vilken person. Vi fick redan i 
utskicksstadiet problem med att kontakta fem kursdeltagare. Detta då två av dem hade 
flyttat från regionen och inte längre arbetade inom Region Skåne, två deltagare var 
föräldralediga och en forskade på annan ort. Dessa fem externa bortfall har vi således 
förklarliga orsaker till. Av det totala externa bortfallet på nio personer vet vi inte varför 
de fyra återstående personerna inte besvarade enkäten.  

 
Tabell 1. Orsaker till externt bortfall.  

 Frekvens 

Föräldraledighet 2 

Forskar på annan ort 1 

Arbetar ej längre inom Region Skåne 2 

Oförklarligt bortfall 4 

Totalt 9 

 

Vi anser inte att dessa tre kända orsaker till bortfall tyder på att dessa respondenter 
skulle ha haft en avvikande inställning till programmet, utan är högst naturliga inslag i 
livet. De fyra oförklarliga bortfallen kan vi inte uttala oss om. Dessa utgör dock endast 
en liten grupp av det totala antalet deltagare.  
 

3.2.3 Intervjuundersökning 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva vårt urval av intervjupersoner, vår konstruktion av 
en intervjuguide (frågeguide), hur intervjuerna genomförts samt hur de bearbetats. 
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3.2.3.1 Urval 
Efter att vi genomfört och bearbetat enkäterna valde vi ut fem programdeltagare för 
intervju. Vi ansåg att fem var ett relativt lagom antal och att vi genom dessa skulle få en 
bättre bild av deltagarnas åsikter om programmet. Ursprungligen ville vi intervjua 
personer som besvarat våra frågor på så skilda sätt som möjligt. Vårt syfte var inte att 
kunna generalisera dessa intervjuer och vi var således inte i behov av ett slumpmässigt 
urval. Vi ville istället skapa oss en förståelse varför de svarat på ett speciellt sätt i 
enkäten, vad detta berodde på och vad de hade för tankar kring det. Istället för att 
generalisera ville vi använda intervjuerna till att ge exempel på hur deltagare funderat 
och tänkt. Att välja ut intervjurespondenter på detta sätt skulle kunna ses som ett 
strategiskt urval enligt Trost (1997).  

 

Då vi påbörjade arbetet med att finna intervjupersoner insåg vi snabbt att vi inte fullt ut 
skulle kunna välja ut dessa genom strategiskt urval. Detta då det fanns svårigheter att få 
de personer vi intresserade oss för att ställa upp. Dessutom arbetade vi under en relativt 
hård tidspress vilket begränsade oss i vårt arbete när det gällde att kunna vänta på att 
folk skull ha tid att ställa upp på intervju. Vi fick dock tag på två personer genom detta 
strategiska urvalssätt. Resterande tre valde vi ut genom vad Bryman (2002) skulle kalla 
bekvämlighetsurval. Dessa var personer som via mail besvarat vår förfrågan om de var 
intresserade av att bli intervjuade och som vi således valde för de var tillgängliga.  
 

3.2.3.2 Intervjuguide  
I våra intervjuer använde vi, som vi ovan nämnt, av en intervjuguide (se bilaga 2). 
Intervjuguiden arbetade vi fram efter det att vi bearbetat enkätsvaren i SPSS. Genom att 
vi gjort frekvenstabeller och undersökte samband mellan olika frågor såg vi vad som var 
av intresse att fokusera på i intervjuerna för att på bästa sätt besvara vårt syfte. Vi utgick 
från enkäten och arbetade fram en rad områden. Dessa områden var innehåll, 
genomförande, ledarskapsuppfattning, kontaktnät, målsättning och STyrkelyftet i ett 
större perspektiv. Utifrån dessa konstruerade vi frågor, som gav oss fördjupad förståelse 
för vad kursdeltagarna ansåg om programmet.  
 

3.2.3.3 Genomförande 
Vi genomförde allt som allt fem intervjuer med deltagare från STyrkelyftet. Fyra av de 
fem intervjuerna genomfördes på respektive läkares avdelning på Lunds 
universitetssjukhus och den femte på Pedagogiska institutionen i Lund. Allt efter 
läkarnas egna önskemål då vi trodde att de skulle känna sig mer avslappnade i en för 
dem känd miljö. Vid alla tillfällen satt vi i väl avskilda rum där inga ljud eller andra 
personer kunde störa oss. Intervjuernas längd varierade mellan 30 och 45 minuter. 

 

Vi inledde våra intervjuer med att förtydliga vilka vi var och vad vårt syfte med 
uppsatsen och intervjun var. Vi frågade också om vi fick spela in intervjun på band och 
detta var något vi fick i alla fem fallen. Vi förtydligade att deras identitet skulle hållas 
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anonym i intervjuredovisningen samt att vi var de enda som någonsin skulle veta vem 
som sagt vad.  

 

Vid samtliga intervjuer utgick vi från vår intervjuguide men lade till frågor som berörde 
den specifika intervjupersonens enkätsvar och frågor som dök upp under intervjuns 
gång. Vi turades om från respondent till respondent att hålla i intervjun. Den som var 
huvudansvarig såg till att intervjuguidens olika områden berördes och relevanta frågor 
togs upp. Den andra ställde sonderingsfrågor samt förtydligade eller sammanfattade vid 
behov det som intervjurespondenten sagt. Detta gjorde vi för att försäkra oss om att vi 
uppfattat personen rätt.  

 

3.2.3.4 Bearbetning av intervjuerna 
Vi transkriberade de fem intervjuerna ordagrant. Detta för att försäkra oss om det 
intervjurespondenterna sagt skulle bearbetas av oss på ett korrekt sätt. Vi ville också ha 
möjlighet att använda oss av citat vilket kräver att dessa finns ordagrant nedskrivna.  

 

Efter transkriberingen tematiserade vi intervjuerna i en rad olika teman så som 
påverkan, kontaktnät, tid, sjukhusorganisation m.fl. Detta för att få en struktur i allt det 
material vi samlat på oss. De olika temana hämtade vi från vår enkät. Detta sätt att 
tematisera intervjuerna på valde vi för att underlätta vårt arbete med att koppla samman 
intervjuer med enkäter samt för att hitta relevanta områden att söka litteratur och teori 
om.  

3.2.4 Sammanställning 
Vi avslutade vår datainsamling med att koppla samman våra enkätresultat med våra 
intervjuer. Detta gjorde vi som ovan nämnt genom att dela in intervjun utefter enkäten. 
Efter denna första sammanställning arbetade vi med materialet tills vi fann en logisk 
och för syftet talande struktur. Denna struktur kom att innehålla tre huvudsakliga 
områden; organisation, individ och utbildning. Samma struktur återfinns dels i vår 
litteraturgenomgång och i vår resultatredovisning. I vår resultatredovisning presenterar 
vi materialet med ett analytiskt förhållningssätt. Detta är medvetet eftersom vi anser att 
det är svårt för läsaren att hålla relevant data i minnet fram till slutanalysen då vårt 
empiriska material är så pass omfattande. 
 

3.3 Metodkvalitet 

3.3.1 Kvalitetsaspekter 
Vi kommer i detta avsnitt kort redogöra för de kvalitetsaspekter vi ansett vara av vikt 
för kvaliteten av vår undersökning. Vi kommer också att föra ett resonemang kring i 
vilken utsträckning vi uppfyllt dessa kriterier. En vidare diskussion kring hur vårt 
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metodologiska tillvägagångssätt påverkat vårt resultat kommer presenteras i det 
avslutande Diskussionskapitlet (6.1).  
 

3.3.1.1 Validitet och reliabilitet 
När det gäller kvaliteten på vår enkätundersökning är det relevant att använda sig av 
begreppen validitet och reliabilitet (Bryman, 2002). Enkelt uttryckt är validitet ett mått 
på huruvida mätinstrumentet mäter det man har för avsikt att mäta och reliabilitet visar 
huruvida resultatet är pålitligt (Holme & Solvang, 1997).  
 

Genom att använda oss av både enkäter och intervjuer blev det möjligt att kontrollera 
hur respondenterna uppfattat frågorna i enkäten vilket gav en extra kontroll av 
enkätresultaten. Mätte vi verkligen vad vi hade för avsikt att mäta? Var 
enkätundersökningens validitet god? De framkom att en fråga tolkats olika av olika 
respondenter vilket beskrivs ytterligare under resultatredovisningen (se 4.2.1.1). Vi 
försökte inledningsvis minska risken för detta genom att låta olika personer läsa igenom 
vår enkät innan vi distribuerade den (se 3.2.2.2). Vi har genom att dessa oklarheter blev 
kända kunnat ta hänsyn till detta i vår analys av resultaten. Bortfallsanalysen stärker 
undersökningens validitet ytterligare då vi genom denna näst intill kan utesluta att de 
som besvarat enkäten inte skulle vara en representativ grupp för vår population i helhet.  

 

Det är i kvalitetshänseende även intressant att se om ett resultat som fås genom ett valt 
instrument verkligen är pålitligt, dvs. reliabelt. Är mätinstrumentet stabilt över tid och i 
sådana fall visar det samma resultat vid olika tillfällen? (Bryman, 2002). Detta är inget 
vi prövat och vi är också osäkra på om det i detta sammanhang verkligen skulle vara en 
relevant aspekt på reliabiliteten. Vi tror att om vi skulle ge vår enkät till en annan 
årskull i STyrkelyftet skulle vi erhålla relativt andra svar. Detta då programinnehållet är 
anpassat efter programdeltagarnas önskemål men också då vi är medvetna om att 
budgeten för programmet minskat över åren. Det annorlunda resultat vi då skulle erhålla 
tror vi mer skulle bero på att innehållet i programmet förändrats än att enkäten inte är 
tillförlitlig som instrument.  

 

3.3.1.2 Trovärdighet och äkthet 
När det gäller kvalitetskriterier för ett ”verbalt” material, som våra intervjuer, används 
sällan validitet och reliabilitet. Istället finns det alternativa begrepp som är bättre 
lämpade. Dessa bedömningskriterier kan delas in i trovärdighet och äkthet (Bryman, 
2002). Vi kommer nedan att ta upp de aspekter av dessa två kriterierna som vi anser 
vara passande för vår undersökning. 

 

För att en utvärdering som undersöker individers åsikter skall anses som trovärdig bör 
de resultat som framkommer av undersökningen kontrolleras med dem som deltagit i 
den samma (Bryman, 2002). För att detta kriterium skulle kunna uppfyllas valde vi att, i 
den mån det var möjligt, göra sammanfattningar av respondentens svar under intervjuns 
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gång. Detta för att försäkra oss om att vi uppfattat personen på ett riktigt sätt. Bryman 
(2002) rekommenderar i detta sammanhang även att forskaren använder sig av 
triangulering vilket vi valt att göra i denna uppsats. Genom triangulering kan forskaren 
jämföra resultat från olika datainsamlingsinstrument för att försäkra sig om att 
respondentens åsikter och tankar har uppfattats på ett riktigt sätt.  

 

Vi har valt att göra en relativt detaljerad redogörelse för hur vi gått tillväga när vi 
genomförde vår undersökning. Detta för att läsaren ska kunna följa vårt arbete och 
således själv bedöma om våra resultat är trovärdiga. Vi har även haft tanken att UsiL, 
eller liknande organisationer, i framtiden kan komma att göra utvärderingar som liknar 
denna och att de i så fall skall kunna ha användning av vår utvärdering genom att vi 
tydligt redogör för hur vi gått tillväga. Detta kan ses som en kvalitetshöjande åtgärd.  

 

En aspekt av äkthet, som vi anser vara ett relevant kvalitetskriterium för denna uppsats, 
är Ontologisk autenticitet. Med detta menas i vilken utsträckning undersökningen bidrar 
till att ge deltagarna en bättre förståelse för sin situation. (Bryman, 2002). Om vår 
undersökning bidragit till att öka deltagarnas förståelse för sin situation återstår att se. 
Vi tror dock att denna utvärdering kan ha medfört att deltagarna ytterligare reflekterat 
över sin roll som ledare. Då vi planerar att låta alla deltagare ta del av vår uppsats 
kommer detta kunna bidra till att de ytterligare får upp intresset och ögonen för 
ledarskapet. Vi kommer med vår uppsats förhoppningsvis även kunna ge ledningen en 
bra grund att stå på när de i fortsättningen planerar ledarskapsinsatser som STyrkelyftet.  

 

3.3.1.3 Intervjuareffekt 
Ett problem vid intervjuer som datainsamlingsmetod är intervjuareffekten. Detta är 
enligt Bryman (2002) då respondenten påverkas av intervjuaren så att svaren blir 
missvisande. Ett sätt att kontrollera om en intervjuareffekt förekommit är triangulering. 
Genom att använda oss av två skilda datainsamlingsmetoder har vi kunnat jämföra en 
enskild respondents svar i enkäten med den personens intervjusvar. Skulle det visat sig 
funnits en differens mellan dessa två skulle intervjuareffekten kunna vara en möjlig 
förklaring. Vi menar dock att ingen nämnvärd differens framträdde utan respondenterna 
var relativt samstämmiga mellan enkät och intervju. Då våra intervjuer inte berörde 
särskilt känsliga ämnen tror vi att risken för intervjuareffekten minskat eftersom 
respondenterna inte behövde känna sig så utsatta. 
 

3.3.2 Etiska aspekter 
Som forskare har vi under hela arbetets gång försökt hålla en etiskt korrekt nivå på vårt 
arbete. Vi anser att ingen forskning är så viktig att forskaren avsiktligt kan bortse från 
etiska aspekter.  

 



 

26 

 
 

Ett steg i att hålla en hög etisk nivå har varit att tydligt informera deltagarna om vårt 
syfte med enkäterna, intervjuerna och uppsatsen. Vi har också tydligt poängterat att det 
bara är vi som vet vem som svarat vad i enkät och intervju. Vi har under vårt arbete 
velat ha en frivillighet från respondenternas sida och har inte velat tvinga någon att 
delta. Vi valde inte heller att låta vår kontaktperson på UsiL vara någon slags 
mellanhand som kontaktade eller på annat sätt påverkade deltagarna. Istället har vi skött 
all kontakt med programdeltagarna och vi har genom förtydligandet av utvärderingens 
vikt försökt få dem villiga att delta.  

 

Då vi satt upp 60% som acceptabel gräns för antalet erhållna enkäter var vi, som vi 
beskrivit i bortfallsanalysen, tvungna att vida vissa åtgärder för att nå denna gräns. Vi 
skickade en första påminnelse per mail och gjorde en andra per telefon. Vi ansåg inte att 
vi efter dessa påminnelser aktivt kunde göra mer för att få in fler enkäter. Dels då 
effekten sällan blir högre efter två påminnelser men speciellt då det kan ifrågasättas ur 
etisk synpunkt (Ejlertsson, 1996).  

 

Som ett sista steg i vårt arbete valde vi att skicka ut ett tack mail till alla deltagarna i vår 
enkät och intervjuer. I detta mail skickade vi även en länk till den hemsida tillhörande 
pedagogiska institutionen som vår uppsats kommer publiceras på. Allt för att få 
deltagarna att känna en delaktighet och att förtydliga att deras insats hjälpt oss och i 
förlängningen förhoppningsvis även dem själva. 
 

4 Utvärdering av STyrkelyftet 
I detta kapitel kommer resultaten från enkäter och intervjuer att redovisas integrerat. 
Information från dokument rörande STyrkelyftet kommer även att behandlas. Kapitlet 
är indelat i tre huvudsakliga avsnitt. Det första avsnittet innefattar en beskrivning av de 
ledarskapsmoment som ingår i arbetet som läkare, enligt undersökningens 
intervjurespondenter, samt en kortfattad redogörelse för vad läkarna bör ha insikt i och 
kunna utöver det rent medicinska. I kapitlets andra avsnitt presenteras deltagarnas 
åsikter om programinnehållets relevans för deras arbete som läkare. I det avslutande 
kapitlet redovisas hur STyrkelyftets utformning påverkat deltagarnas behållning av 
programmet. 

 

4.1 Arbetet som läkare 
Dagens läkare fungerar som ledare i ett flertal sammanhang i vardagen på ett sjukhus. 
Oavsett läkarnas specialistinriktning så som kirurg eller gynekolog är det ett flertal 
ledarskapsmoment som är återkommande för yrkesverksamma doktorer.  I de intervjuer 
som genomförts gavs bland annat följande exempel; ledning av ronder, ledning av de 
samordnade insatserna kring patienten vid exempelvis en operation eller vid 
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akutsjukvård, ledning av forsknings- och utvecklingsprojekt m.m. En läkare har 
dessutom det yttersta, och ibland livsavgörande, ansvaret för vården av patienter.  

 

Enligt intervjurespondenterna kan arbetet som läkare idag underlättas av att läkaren får 
insikt i hur den sjukvårdsorganisation som han eller hon arbetar inom fungerar. Med 
detta avses bland annat att förstå vilka ekonomiska ramar och beslut som styr 
verksamheten och vilka konsekvenser detta får för den egna vardagen som läkare. Det 
handlar också om att förstå vilka andra personalgrupper som är verksamma inom 
organisationen och vilken kompetens dessa besitter. Detta för att läkarna skall veta vart 
de skall vända sig i olika situationer för att kunna navigera inom organisationen. Genom 
denna förståelse blir det även lättare att bena ut vilka krav som de själva ställs inför i sin 
vardag som läkare utöver de rent medicinska kraven. Eftersom dagens läkare ofta väntas 
leda andra personalgrupper som exempelvis sjuksköterskor, underläkare och 
doktorander i olika sammanhang är det av vikt att som läkare arbeta med den personliga 
utvecklingen i rollen som ledare. För detta krävs insikt om hur människor och grupper 
fungerar samt självkännedom om hur de själva hanterar och upplever olika situationer.  

 

4.2 Programinnehåll och behållning 
Utifrån dokument och informantintervjuer har det framkommit att STyrkelyftets 
innehåll planerats utifrån vad som sagts ovan för att förbättra deltagarnas förutsättningar 
att möta de krav som de ställs inför i sitt arbete som läkare. Programmets innehåll kan 
delas in i fyra huvudsakliga avsnitt; Sjukvårdsorganisationen, Andra Personalgrupper, 
Yrkesrollen och Personlig utveckling. Nedan kommer resultat från enkäter och 
intervjuer beträffande deltagarnas åsikter och behållning av dessa avsnitt att redovisas. 
Därefter presenteras resultaten av hur deltagarnas tidigare ledarskapserfarenheter och 
ledarskapsutbildning tycks ha påverkat deras behållning av STyrkelyftet. 

 

4.2.1 STyrkelyftets fyra avsnitt  

4.2.1.1 Sjukvårdsorganisationen och Andra personalgrupper 
Genom att de anställda i en organisation förstår den egna organisationen, samt vilken 
funktion de själva och annan personal skall fylla underlättas deras arbete. STyrkelyftets 
avsnitt om Sjukvårdsorganisationen syftade till att ge deltagarna en inblick i hur 
sjukhusets organisation är uppbyggd, hur beslut fattas och vilka ekonomiska ramar som 
styr verksamheten. I avsnittet om Andra personalgrupper var det tänkt att deltagarna 
skulle få en presentation av andra personalgrupper på sjukhuset, främst inom 
administrativa områden. Detta för att få en ökad förståelse av dessa gruppers funktion 
och kompetens då läkarna inte naturligt kommer i kontakt med dessa personer i sitt 
dagliga arbete. Deltagarna fick även träffa personer på olika nyckelposter i 
sjukhusledningen.  
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I enkäten ställdes frågan om hur relevant deltagarna ansåg att de olika avsnitten som 
togs upp under STyrkelyftets gång var för deras arbete som läkare. Ur enkätsvaren 
framkom att flertalet svarande ansåg att avsnittet om sjukvårdsorganisationens relevans 
för deras arbete som läkare var hög (dessa svarade antingen ”i stor utsträckning” eller 
”väldigt mycket”). 

 
Tabell 2. Relevans av avsnittet om sjukvårdsorganisationen 

Frekvens 

i liten 
utsträckning 2 

i stor 
utsträckning 9 

väldigt 
mycket 3 

Total 14 

 

Frågor ställdes även i enkäten om hur mycket kunskap läkarna besatt i de olika 
områdena före de påbörjade STyrkelyftet. Tio av fjorton svarade att deras förkunskap 
om avsnittet, sjukvårdsorganisationen var låg innan de påbörjade STyrkelyftet (dessa 
svarade ”inte alls” eller ”i liten utsträckning”) 
 

Tabell 3. Förkunskap om avsnittet om sjukvårdsorganisationen. 

Frekvens 

inte alls 1 

i liten 
utsträckning 9 

i stor 
utsträckning 4 

Total 14 

 

Det kunde eventuellt föreligga ett samband mellan att flertalet deltagare hade låg 
förkunskap om avsnittet om sjukvårdsorganisation och att så många ansåg att avsnittet 
var relevant i deras arbete som läkare. Enkätresultaten visade inga direkta tendenser till 
att detta vilket dock kunde vara en konsekvens av materialets begränsade omfattning. 
För att hypotesen inte skulle avfärdas allt för lättvindigt ställdes frågor kring detta i 
intervjuerna. Svaren som framkom stärkte antagandena om att ett samband förelåg. 
Intervjurespondenterna menade att grundutbildningen gett en viss insyn i hur en 
sjukvårdsorganisation fungerar men att det då inte framstått lika tydligt som i 
STyrkelyftet. Presentation av personer på olika nyckelpositioner i avsnittet om Andra 
personalgrupper underlättade förståelsen ytterligare och ökade behållningen av avsnittet 
om sjukvårdsorganisationen enligt en respondent. Kunskaperna som deltagarna 
tillgodogjort sig från detta avsnitt låg även till grund för andra delar i programmet 
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såsom exempelvis avsnittet om den egna Yrkesrollen. Det blev lättare för deltagarna att 
förstå den egna funktionen efter att ha skapat sig en helhetsuppfattning om 
verksamheten. Antagandena om att deltagarnas förkunskap påverkade vad de ansåg om 
relevansen i avsnittet kan således vara riktiga.  

 

På enkätfrågan om hur relevant deltagarna ansåg att avsnittet om Andra 
personalgrupper var för deras arbete som läkare svarade respondenterna som tabellen 
nedan visar. 
 

Tabell 4. Relevans av avsnittet om Andra personalgrupper 

Frekvens 

inte alls 1 

i liten 
utsträckning 6 

i stor 
utsträckning 6 

väldigt 
mycket 1 

Total 14 

 

Fem personer av fjorton ansåg att de hade låg förkunskap om avsnittet vid programmets 
start, dessa hade valt svarsalternativen ”inte alls” eller ”i stor utsträckning”. 
 

Tabell 5. Förkunskap om avsnittet om Andra personalgrupper 

Frekvens 

inte alls 2 

i liten 
utsträckning 3 

i stor 
utsträckning 8 

väldigt 
mycket 1 

Total 14 

 

Varför ansåg hälften av respondenterna att relevansen av avsnittet om Andra 
personalgrupper vara låg, besvarade frågan med ”inte alls” och ”i liten utsträckning”? 
Kunde detta förklaras av att flertalet ansåg sig ha god förkunskap om andra 
personalgrupper sen tidigare? Ett svagt samband visade sig finnas mellan dessa två 
variabler. I intervjuerna visade det sig att flera av intervjurespondenterna verkade oklara 
över vad avsnittet syftade till. En del hade uppfattat att avsnittet handlade om de 
grupper som en läkare träffar dagligen i sitt arbete; sköterskor, underläkare etc. 
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Eftersom en ST-läkare arbetat i flera år ansåg de som tolkat frågan på detta vis att de 
redan innan STyrkelyftet hade en klar bild över dessa arbetsgruppers arbetsuppgifter 
och kompetens och att de därför inte hade behov av att ta upp detta inom ramen för 
utbildningen. Av de intervjurespondenter som ansåg att avsnittet om Andra 
personalgrupper främst handlade om personal inom administrativa områden gick 
meningarna isär om behållningen av detta. Det är oklart om syftet med avsnittet var 
tydligt under utbildningens gång men vi har uppfattat att det var meningen att det skulle 
fokusera på administrativa personalgrupper i första hand. En djupare inblick i dessa 
gruppers funktion fördjupar, enligt oss, förståelsen för sjukvårdens organisation men är 
inte nödvändigtvis relevant för deltagarnas arbete som läkare.  
 

4.2.1.2 Yrkesroll och Personlig utveckling 
Deltagarna i STyrkelyftet hade samtliga flera års arbetslivserfarenhet från läkaryrket vid 
programmets start genom den obligatoriska AT-tjänstgöringen. Dessutom var ett flertal 
av deltagarna på programmet inne på sina sista år av ST-utbildning när de påbörjade 
STyrkelyftet. Åtta av fjorton avslutade sin femåriga specialisttjänstgöring (ST) under 
den tid de deltog i programmet. Deltagarna hade därför praktisk erfarenhet av sin roll 
som läkare och ledare men få hade haft möjlighet att sätta ord på sina upplevelser och 
känslor kring detta visade det sig i intervjuerna. I avsnittet om Yrkesrollen i 
STyrkelyftet diskuterades läkarens roll som ledare och de villkor, möjligheter och 
problem denne möter i vardagen. Avsnittet om Personlig utveckling syftade till att 
deltagarna skulle få insikt om hur de själva fungerar som ledare, bland annat genom 
gruppövningar och diskussioner. Deltagarnas åsikter om de två avsnittens relevans för 
deras arbete som läkare redovisas i tabellerna nedan.  
 

 

Tabell 6. Relevans av avsnitten om Yrkesrollen 

Frekvens 

i liten 
utsträckning 1 

i stor 
utsträckning 6 

väldigt 
mycket 7 

Total 14 
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Tabell 7. Relevans av avsnittet Personlig utveckling 

Frekvens 

inte alls 1 

i liten 
utsträckning 2 

i stor 
utsträckning 7 

väldigt 
mycket 4 

Total 14 

 

Som ovanstående tabeller visar svarade näst intill samtliga respondenter att avsnittet om 
Yrkesrollen hade hög relevans för deras arbete som läkare (”i stor utsträckning” eller 
”väldigt mycket”). När det gällde avsnittet om Personlig utveckling var det elva av 
fjorton som ansåg att avsnittets relevans var hög (”i stor utsträckning” eller ”väldigt 
mycket”). Endast fem av fjorton svarade att deras förkunskap inom dessa två avsnitt var 
låga (”inte allas” eller ”i liten utsträckning”) vilket presenteras i tabellerna nedan.   
 

Tabell 8. Förkunskap om avsnitten om Yrkesrollen 

                               Frekvens 

inte alls 1 

i liten 
utsträckning 4 

i stor 
utsträckning 7 

väldigt 
mycket 2 

Total 14 

 

Tabell 9. Förkunskaper om avsnittet om Personlig utveckling  

Frekvens 

inte alls 1 

i liten 
utsträckning 4 

i stor 
utsträckning 8 

väldigt mycket 1 

Total 14 
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I samtliga intervjuer var respondenterna eniga om att båda dessa avsnitt var ytterst 
relevanta och ständigt aktuella för yrkesverksamma med ledarskapsmoment i arbetet. 
Således har dessa avsnitt även sin givna plats i en utbildning som STyrkelyftet. 
Intervjurespondenterna menade att relevansen av dessa två avsnitt inte påverkades av 
tidigare förkunskaper. Detta då det är viktigt för personer i ledarskapsposition att 
ständigt reflektera över ledarrollen och hur de själva fungerar som ledare.  
 

4.2.2 Deltagarnas förkunskaper och förändrad ledarskapssyn 

4.2.2.1 Tidigare ledarskapsutbildning och erfarenheter  
Av de 14 läkare som besvarade enkäten hade sex stycken tidigare utbildning i ledarskap, 
fyra av dessa inom det militära och två från andra sammanhang. 
 

Tabell 10. Tidigare ledarskapsutbildning 

   Frekvens 

Ja, från det militära       4 

Ja, från andra sammanhang än sjukvård och militär      2 

Nej      8 

Totalt     14 

 

Åtta personer ansåg sig ha tidigare ledarskapserfarenhet utöver de dagliga 
ledarskapsmomenten som ingår i läkarens vardag, tre av dessa från det militära, två från 
andra sammanhang och tre från verksamhet relaterat till sjukhuset.  

 
Tabell 11.  Antal deltagare med tidigare ledarskapserfarenheter 
    Frekvens 

Ja, från det militära       3 

Ja, från andra sammanhang än sjukvård och militär       2 

Ja, från sjukhus       3 

Nej       6 

Totalt      14 

 

4.2.2.2 Förändrad syn på ledarskap 
Fem av fjorton respondenter svarade i enkäten att STyrkelyftet inte förändrat deras syn 
på ledarskap. På frågan om varför skrev de flesta av dessa respondenter att de redan 
innan STyrkelyftet hade en klar bild över vad ledarskap innebär. Dessa respondenter 
hade överlag någon sorts tidigare ledarskapsutbildning eller hade innehaft någon form 
av chefsbefattning. En del av dessa skrev dock att trots att deras syn på ledarskap inte 
förändrats hade deras tidigare uppfattningar stärkts och deras insikter fördjupats. För att 
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följa upp tidigare ledarskapsutbildning och erfarenheters inverkan på behållningen av 
STyrkelyftet ytterligare ställdes frågor kring detta i intervjuerna. En av 
intervjurespondenterna svarade på följande vis:  

 

”Så därför var termerna omkring ledarskap bekanta för mig men det var ju nytt för mig 
att vara ledare inom mitt nya jobb. Så det tror jag man tjänar på att gå en 
ledarskapskurs varje gång man byter inriktning. Principerna är desamma men man kan 
se det ur så många olika aspekter.”  

 

Denna intervjurespondent var en av de personer som i enkäten besvarat frågan om 
förändrad syn på ledarskap med ett nej och som hade en relativt gedigen 
ledarskapsutbildning och erfarenhet i ryggen från det militära. 

 

Av de enkätrespondenter som tyckte att deras ledarskapssyn förändrats, och som 
överlag saknade tidigare ledarskapsutbildning och erfarenheter, var det flera som skrev 
att de fått en ökad medvetenhet om betydelsefulla faktorer för utövandet av ett gott 
ledarskap. Detta framkom även i intervjuerna. STyrkelyftet blev för många deltagare en 
hjälp i att sätta ord på och förstå tidigare erfarenheter, både då de själva eller andra haft 
en ledande roll. Det blev även lättare, enligt flera intervjurespondenter, att förstå och 
hantera nya situationer genom att det blivit enklare för dem att själva konkretisera vad 
de tycker ska innefattas i ett gott ledarskap. 
 

4.2.2.3 Förändrad självuppfattning 
I intervjuerna tillfrågades respondenterna om de fått en förändrad bild av sig själva som 
ledare efter att ha genomgått programmet och om de i så fall trodde att detta skulle göra 
dem till bättre ledare i framtiden. Fyra av fem respondenter svarade att programmet 
gjort dem mer medvetna om sina egna positiva och negativa sidor som ledare.  Den 
femte respondenten besvarade frågan på följande vis: 

 

”… mycket av de grundläggande teoretiska ledarskapsteorierna har jag fått sedan 
tidigare. Och att jag nu fått de här sjukvårdsinfallsvinklarna på det här tror jag inte 
ändrar mina egenskaper som chef. Det har gjort att jag har fått en annan insikt men jag 
tror inte man kan säga att jag skulle bli en bättre chef av det. Kanske blir man det 
indirekt av att man har en något ökad förståelse.” 

 

4.2.3 Förändrad kompetens och intresse 
STyrkelyftet bidrog till att tolv personer av fjorton svarande ansåg att deras kompetens 
att leda andra ökat. Tio personer av fjorton ansåg att deras intresse för att leda andra 
tilltagit. 

 



 

34 

 
 

Av enkätsvaren framgick även att det fanns ett starkt samband mellan upplevelsen av 
ökad ledarskapskompetens och intresset för att inneha en mer ledande position i 
framtiden.  
 

Tabell 12.  Samband mellan ökad upplevd ledarskapskompetens och intresse för att leda andra 

Programmet har ökat min kompetens 
att leda andra 

 nej tveksam ja Totalt 

nej 1 0 0 1 

tveksam 0 1 2 3 

Programmet har 
ökat mitt 
intresse för att 
leda andra ja 0 0 10 10 

                               Totalt 1 1 12 14 

 

Ökat intresse för ledarskap skulle kunna ses som en naturlig följd av att deltagarna anser 
att de fått en ökad kompetens som gör det lättare att axla uppgifter av detta slag.   

 

4.2.4 Övriga faktorer som påverkade behållningen 
Deltagarna visade både i enkät och i intervjuer en överlag positiv inställning till 
STyrkelyftet. Detta kan ses som en god förutsättning för deltagarnas mottaglighet att ta 
till sig av innehållet i programmet. Flertalet deltagare upplevde programmet som 
påkostat framkom det i både enkätsvar och intervjuer. Denna uppfattning ledde, enligt 
flera intervjurespondenter, till en känsla av att vara utvald och extra uppmärksammad av 
sjukhusets ledning. Känslan av utvaldhet medförde i sin tur att deltagarna blev positivt 
inställda och att de lade ner mer energi på programmet menade en intervjurespondent. 
Gav sjukhuset något till dem ville man ge något tillbaks menade respondenten. Därmed 
kan sägas att mottagligheten att ta till sig av programinnehållet ökade med deltagarnas 
känsla av utvaldhet. Respondenten ansåg att STyrkelyftet skapade en goodwill hos 
läkarna gentemot sjukhuset.  

 

Genomgående i de intervjuer som hölls påpekade respondenterna att läkaryrket är 
präglat av ständig tidsbrist. En intervjurespondent svarade att programinnehållet var 
relevant och adekvat men att det ändå inte, så här i efterhand, gett så mycket. Under 
tiden för STyrkelyftet hade personen ifråga en stor arbetsbörda vilket minskade 
personens behållning av programinnehållet då känslan av att arbetshögarna på kliniken 
bara växte under tiden hade en stressande inverkan. Huruvida det var möjligt för 
deltagarna att prioritera STyrkelyftet framför annat arbete skiljde sig något mellan 
respondenterna. Känslan av att vara utvald och extra uppmärksammad från ledningen 
verkar dock medfört att deltagarna prioriterat programmet något högre än andra 
kompetensutvecklingsinsatser de deltagit i tidigare. Att det satsades ordentligt från 
ledningens håll bidrog även till att avdelningschefer och andra medarbetare visade stor 
förståelse för läkarnas frånvaro vid utbildningstillfällena.  
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4.3 Programmets utformning  
För att kunna ta till sig en utbildning som STyrkelyftet på att adekvat sätt krävs det att 
det finns goda förutsättningar för lärande. Inte bara i det avseende att programmets 
innehåll skall vara av relevans för dess syfte utan också i den mening att 
förkunskaperna, arbetsformerna och omgivningen m.m. är rätt. Är förutsättningarna bra 
finns det också goda chanser för programmet att uppfylla de mål som satts upp. I detta 
fall att ge deltagarna en grund att stå på för att i framtiden kunna möta de krav på 
ledarskapskompetens som de ställs inför i sitt arbete som läkare.   

 

4.3.1 STyrkelyftets plats i läkarutbildningen 
En viktig aspekt gällande hur goda förutsättningarna var för ett gynnsamt lärande i 
STyrkelyftet är den som rör utbildningens placering i läkarnas karriär. Med detta menar 
vi när i deltagarnas utbildning och yrkesliv som utbildningen kom in. Då organisation 
och ledarskap är ett ämne som näst intill inte tas upp alls under läkarnas 
grundutbildning har de flesta läkare en mycket liten kunskap inom området vid tiden för 
sin läkarexamen. Eftersom läkaryrket innehåller ett flertal vardagliga ledarskapsmoment 
skulle det kunna vara troligt att de upplevde det som önskvärt att utbildning i ledarskap 
infördes i läkarutbildningen redan på grundnivå. Detta gavs det dock ingen indikation 
om vare sig i enkäter eller i intervjuer. Istället visade det sig vara tvärtom. Samtliga 
intervjurespondenter ansåg att utbildning inom organisation och ledarskap inte hör 
hemma på grundutbildningen. Några kunde tänka sig att ha delar av ett program 
liknande STyrkelyftet redan under AT-perioden men ingen intervjurespondent ansåg att 
det hade en given plats under grundutbildningen. Alla intervjurespondenter uppgav, 
oberoende av varandra, att de under grundutbildningen inte uppnått den mognad som de 
ansåg krävas för att de skulle kunna tillgodogöra sig kunskaper inom organisation och 
ledarskapsområdet. Under grundutbildningen var de istället fullt upptagna med att lära 
sig all den medicinska kunskap som yrket kräver. Som en intervjurespondent själv 
uttryckte det: 

 

”… så är det inget som man hinner reflektera över under utbildningen. Man har fullt 
upp med att bli en doktor. Det är först i detta stadium som jag tror att man är så pass 
trygg och säker på sig själv med det yrket man har att man kan börja tänka på nästa 
steg; ledarskap och annan personal och så. Det kommer rätt i tiden.” 

 

En annan intervjurespondent påpekade att det var positivt med möjligheten att 
kontinuerligt kunna tillämpa de kunskaper som deltagarna tillgodogjort sig inom ramen 
för programmet genom sitt dagliga arbete som ST-läkare. Enligt respondenten medförde 
detta att kunskaperna fäste mer på djupet. Denna möjlighet finns inte under 
grundutbildningen. Dessutom, menade intervjurespondenterna, är det först när läkarna 
kommer ut i arbetslivet som dessa frågor blir riktigt aktuella och därför är det först då 
som behovet av denna kunskap egentligen uppstår. 
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4.3.2 Programmets omfattning 
STyrkelyftet innehöll ca 20 utbildningsdagar och löpte över tre år. I enkäterna visade 
det sig att samtliga respondenter ansåg att antalet dagar var lagom. Två respondenter 
ansåg att tidsintervall på tre år var för lång medan övriga ansåg att det var en lagom 
tidsintervall.  

 

I intervjuerna påtalades svårigheter med samtliga deltagares möjligheter att delta i hela 
programmet om det sträckte sig längre än över tre år. Detta eftersom flertalet deltagare 
under sin ST-period befann sig vid en tidpunkt i livet då de började bilda familj och 
skaffa barn. Om gruppen inte skulle förbli intakt under programmets gång skulle detta 
eventuellt skada den gemenskap och gruppkänsla som växt fram efter hand menade 
flera intervjurespondenter.  

4.3.3 Arbetsformernas förmedling av programinnehållet 
Under STyrkelyftet användes fyra olika arbetsformer; grupparbete, diskussioner, 
föreläsningar och hemarbeten. Enkätresultaten visade tydligt att för förmedlingen av 
programinnehållet var majoriteten mycket positivt inställd till arbete i grupp samt till 
diskussioner.  

 
Tabell 13 a. Förmedling av programinnehållet 

Grupparbeten Frekvens Diskussioner Frekvens 

inte alls 0 inte alls 0 

i liten utsträckning 2 i liten utsträckning 2 

i stor utsträckning 8 i stor utsträckning 3 

väldigt mycket 4 väldigt mycket 9 

Totalt 14 Totalt 14 

 

När det gällde de föreläsningar som hölls var flertalet relativt positiva men till 
hemarbetena var majoriteten negativt inställd.  

 
Tabell 13 b. Förmedling av programinnehållet 

Föreläsningar   Frekvens Hemarbeten Frekvens 

inte alls 0 inte alls 1 

i liten utsträckning 4 i liten utsträckning 12 

i stor utsträckning 8 i stor utsträckning 1 

väldigt mycket 2 väldigt mycket 0 

Totalt 14 Totalt 14 
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I intervjuerna ställdes flera frågor om de olika arbetsformerna för att ge en mer utförlig 
förklaring till varför deltagarna upplevde att behållningen av de olika arbetsformerna 
skiljde sig åt. Att hemarbetena inte uppskattades berodde främst på tidsaspekten menade 
flertalet intervjurespondenter. De berättade att de haft svårt att hinna med extrauppgifter 
utöver ordinarie arbetsuppgifter. Föreläsningarna var i de flesta fall bra men några 
bottennapp medförde att det samlande betyget för föreläsningar som arbetsform sjönk är 
vår tolkning efter det att intervjuerna genomförts. När det gäller den positiva 
inställningen till grupparbeten och diskussioner påpekade flera intervjurespondenter 
vikten av att själva få aktivera sig och att deltagarna i dessa arbetsformer kunde dela 
med sig av sina egna erfarenheter. Flera gruppövningar gjorde det dessutom möjligt att 
mer praktiskt pröva det innehåll som programmet förmedlade. Denna möjlighet 
medförde i sin tur att kunskaperna ledde till en djupare förståelse för gruppdynamik, 
ledarskap samt för hur de själva fungerar som ledare. 

 

”… de här gruppövningarna vi hade som handlade just om grupper och ledarskap och 
att man fick belyst lite sin egen personlighet och sitt eget reaktionsmönster. Det var ju 
de sakerna som gjorde att man kände att det fanns en kvalitet i programmet och det 
kanske också är det som man bär med sig mest från programmet.” 

 

Den stora behållningen deltagarna uppger sig ha haft av grupparbeten och diskussioner 
kan även sättas i relation till stämningen i gruppen och relationerna mellan 
gruppdeltagarna. I intervjuerna framkom att flertalet intervjurespondenter upplevde 
stämningen i gruppen som god. Deltagarna vågade öppet uttrycka sina åsikter 
diskussionerna blev därför mycket givande. Endast en av de intervjuade menade på att 
klimatet för en öppen diskussion inte alltid var god. Respondenten menade att det lätt 
kunde bli en relativt hård ton mellan gruppdeltagarna speciellt från de manliga 
deltagarnas sida. Detta trodde respondenten sig dock vara relativt ensam om att ha känt. 
Bortsett från denna intervjuperson tyder resultaten från både enkät och intervjuer på ett 
positivt klimat i gruppen som verkade gynnsamt för lärandet. Det positiva klimatet 
trodde många deltagare gynnats av de internat som hölls under programmets gång. 

 

4.3.4 Internatens betydelse  
STyrkelyftet inleddes med ett tredagars internat där deltagarna fick arbeta i grupp, 
diskutera och lösa problem tillsammans men där det även fanns tid att ”ta ett glas öl och 
en bit god mat tillsammans” som en av respondenterna uttryckte det under en intervju. 
Både enkät- och intervjusvar visar på att grunden för utvecklingen av en god 
gruppkänsla och gemenskap skapades under internatens gång, både det första internatet 
och de som följde senare i programmet. Detta var mycket tack vare de kring- och 
kvällsaktiviteter som förekom menade intervjurespondenterna. Denna gemenskap 
bildades tidigt i programmet och flertalet deltagare ansåg att det var den som låg till 
grund för de mycket givande, öppna och intressanta diskussionerna som sedan följde i 
”klassen” under programmets gång. 
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Av de 14 respondenter som besvarade enkäten svarade samtliga att internatform var att 
föredra framför externat. På frågan om varför skrev en respondent bland annat att 
internaten var en ”intensiv, koncentrerad undervisningsform som dessutom visat sig 
vara helt ovärderlig vad beträffar skapandet av kontakter och nätverk mellan kollegor 
av olika discipliner”.  

 

Under intervjuerna framkom att internatformen underlättade för deltagarna att verkligen 
kunna lägga tid på programmet. Flera intervjurespondenter menade att det var svårt att 
helt koppla bort arbete, familj och andra uppgifter under de utbildningstillfällen som 
inte var i internatform utan som var endagars träffar som hölls i närheten av UsiL. En 
intervjurespondent sade att internaten gjorde det lättare att koncentrera sig och därför 
ökade behållningen av programinnehållet. Internaten ökade deltagarnas fokus på kursen, 
de fick tid att reflektera över det som togs upp och kunde lättare koppla bort andra 
göromål som upptog tankarna. Framför allt ansåg dock deltagarna att internatformen låg 
till grund för det ovärderliga nätverk som bildades av att ST-läkare inom samma 
sjukhus fick lära känna varandra inom ramen för STyrkelyftet.  
 

4.3.5 Nätverksbildande  
Genom STyrkelyftet fick deltagarna kontakt med läkare inom andra specialiteter än den 
egna.  Utöver ökad kunskap om ledarskap och nya insikter om sig själva som ledare 
blev skapandet av ett kontaktnät ytterligare en behållning för deltagarna i programmet. I 
både enkäter och intervjuer har det framkommit att deltagarna tycker sig ha stor nytta av 
detta nätverk i sin vardag som läkare. Det har skapat en informell kontaktkanal som 
hjälper dem dels i deras arbete med patienter och ger en känsla av ökad samhörighet 
inom organisationen. Ur utbildningssynpunkt verkar den kontakt som uppstod mellan 
deltagarna även medfört en känsla av trygghet som bidragit till en ökad behållning av 
diskussioner och grupparbeten i programmet. Detta eftersom deltagarna överlag kände 
sig friare för att öppna sig och dela med sig av sina erfarenheter, tankar och känslor till 
varandra. 

 

5 Sammanfattande analys 
Mot bakgrund av de ökade krav på ledarskapskometens som ställs på läkare idag, har vi 
valt att inom ramen för denna uppsats analysera ledarskapsutbildningen STyrkelyftets 
relevans för deltagarnas arbete som yrkesverksamma läkare. Med relevans avser vi hur 
deltagarnas handlingsutrymme och kompetens att leda sina medarbetare i de insatser 
som görs kring patienten påverkats av programmet.  
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5.1 En förändrad sjukvård medför nya krav 
På senare tid har ett flertal förändringar skett inom svensk sjukvård vilket vi redogjorde 
utförligt för i litteraturgenomgången. Sammanfattningsvis utgörs dessa av ekonomiska 
nedskärningar, ökat fokus på patienten, konkurrens från andra yrkesgrupper om 
chefspositionerna och en förskjutning av maktkällor. Dessa förändringar påverkar i sin 
tur läkarens vardag och medför att läkarna ställs inför nya krav.  

 

De ekonomiska nedskärningarna inom vården har bidragit till ett flertal 
omorganisationer för att minska kostnaderna och effektivisera arbetet. Antalet patienter 
har ökat i större utsträckning än personalstyrkan. Detta är en konsekvens av att Sverige 
fått ett ökat antal äldre innevånare genom en hög levnadsstandard och en god sjukvård. 
De hårda ekonomiska tiderna på senare år har dock medfört att sjukhusens resurser inte 
kunnat anpassas till denna förändrade vårdbild i den utsträckning som vore önskvärd. 
För att sjukhusens budget skall gå ihop är det av vikt att läkare och annan personal 
förstår vilka ekonomiska ramar som finns för deras arbete samt vilka ekonomiska 
konsekvenser som följer av de beslut som de själva fattar i vardagen.  

 

På senare tid har allt mer humanistiska tankegångar genomsyrat vården och fokus har 
flyttats från det rent medicinska mot en vidgad syn på patienter och medarbetare. 
Möjligheten att för dagens patienter att skaffa egen information om sjukdomar och 
behandlingsmetoder har ökat i takt med att dagens IT-samhälle tagit form. Detta har 
medfört att relationen mellan läkare och patient förändrats. Den gamla ordningen, där 
läkarens ord var lag, håller på att ersättas av ett samarbete mellan patient, anhöriga, 
läkare och övrig vårdpersonal. Den humanistiska genomströmningen inom vården har 
även medfört att cheferna och ledarnas traditionella maktkällor förändrats. Från att ha 
utgjorts av expert- och positionsmakt krävs idag att medarbetarna anser att chefer och 
ledare innehar ledarskapskompetens för att de skall få tillräckligt stort förtroende för att 
kunna utöva ledarskap. Med ledarskapskompetens menar vi bland annat att 
medarbetarna uppfattar att ledarna har förmåga att hantera de situationer som uppstår på 
ett passande sätt, kan hantera olika slags människor och få folk att arbeta tillsammans 
mot samma mål. Tidigare besatts de flesta chefspositionerna inom vården av läkare. 
Genom att expertmakten sakta är på väg att försvinna som främsta maktkälla har det 
blivit möjligt för andra yrkesgrupper att konkurrera om dessa positioner. Den 
lagförändring som genomfördes 1997 ökade denna möjlighet ytterligare. Genom att 
chefspositionerna kommit att delas med andra yrkesgrupper har det medfört en annan 
sammansättning av kompetensen bland ledarna inom vården. I sin tur har detta medfört 
att kraven på vad ledare skall kunna har förändrats ytterligare.  

 

En läkare är i sitt arbete beroende av hjälp från annan personal för att kunna ge sina 
patienter den vård de är i behov av. Då läkaren har det yttersta medicinska ansvaret för 
patientens behandling måste läkaren själv kunna påverka att behandlingen utförs så som 
han/hon har för avsikt. För detta krävs att läkaren kan leda sina medarbetare i de insatser 
som görs i vården av patienten. Då kraven på ökad ledarskapskompetens hos chefer och 
ledare generellt förändrats inom vården krävs det att även läkarna lever upp till dessa 
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krav för att medarbetarna skall få förtroende för honom/henne och utföra arbetet så som 
läkaren önskar.  

 

5.2 Läkarens handlingsutrymme 
De nya kraven på läkarna att vara kompetenta ledare som förändringarna inom vården 
medfört, anser vi kunna kopplas till teorin om handlingsutrymme. Medicinsk kunskap 
medförde tidigare att läkaren fick auktoritet som chef vilket innebar att läkares objektiva 
handlingsutrymme för att hantera sin chefsbefattning troligtvis räckte till. Idag räcker 
det inte längre enbart med medicinsk kompetens för att läkaren skall få de underställdas 
förtroende då expertmakt som främsta maktkälla är på väg bort. För att få auktoritet och 
kunna utföra sina arbetsuppgifter som läkare krävs även att läkaren har en god 
ledarskapskompetens, vilket kan ses som ett yttre krav som sätter ramarna för ledarens 
objektiva handlingsutrymme. Detta eftersom kravet kan ses som en yttre faktor som 
tillsammans med andra faktorer; sjukhusets ekonomi, regler, lagar etc. begränsar 
läkarens val av handling. Det kan även ses som något som inverkar på läkarnas 
subjektiva handlingsutrymme som utgörs av inre faktorer (kunskaper, självförtroende 
m.m.) eftersom läkaren själv troligen känner med sig om han eller hon är kapabel att 
hantera situationen och då detta i sin tur påverkar självförtroendet när det gäller att axla 
uppgiften. De ekonomiska nedskärningarna kan ses som ytterligare en begränsning av 
läkarnas objektiva handlingsutrymme då ekonomin sätter ramarna för läkarnas arbete 
bland annat när det gäller val av behandlingsform, personalresurser etc. För att läkarna 
skall kunna hantera de ekonomiska ramarna och bruka dem på bästa sätt måste läkaren 
ha tillräckligt med ekonomisk kunskap och insikt i hur organisationen fungerar. Läkaren 
måste med andra ord ha tillräckligt med subjektivt handlingsutrymme för att kunna 
bedriva en så bra vård som möjligt. 

 

Generellt, anser vi, att det är optimalt om en individs subjektiva handlingsutrymme är 
lika stort eller något större än hennes objektiva handlingsutrymme. Detta för att 
individen fullt ut ska kunna tillvara de möjligheter hon erbjuds i olika sammanhang och 
alternativt öka dessa genom att hon vet hur hon skall göra för att påverka de faktorer 
som verkar begränsande för hennes val av handling. Detta anser vi inte vara fallet för 
många läkare idag. Då utbildningen till läkare inte innehåller ekonomi eller utbildning 
inom organisation och ledarskap står läkarna oförmögna att hantera de faktorer som 
verkar begränsande av deras objektiva handlingsutrymme. De måste således tillskansa 
sig dessa kunskaper för att deras subjektiva handlingsutrymme ska matcha deras 
objektiva och för att de därmed ska kunna utnyttja de förutsättningar som finns och 
bedriva en så god vård som möjligt. Enligt oss kan STyrkelyftet ses som en möjlighet 
för deltagarna till att tillskansa sig dessa kunskaper.  
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5.3 STyrkelyftet och de nya kraven 
Tidigare ansågs det tillräckligt att läkarna lärde sig att leda sina medarbetare genom 
erfarenhet. Numera krävs att denna tysta kunskap, som läkarna genom erfarenhet 
tillskansat sig efterhand i sitt arbete, görs explicit och utvecklas. Exempelvis kan detta 
ske inom ramen för ledarskapsutbildningar som STyrkelyftet. STyrkelyftets innehåll 
kan delas in i fyra huvudsakliga områden som enligt oss på olika sätt kan sägas ha 
medverkat till att deltagarnas handlingsutrymme och ledarskapskompetens ökat. Hur 
denna kompetens ökat anser vi kunna illustreras ytterligare med hjälp av Lundmarks 
kompetensblomma (2.3.2).  

 

Avsnittet om Sjukvårdsorganisationen syftade till att ge deltagarna djupare insikt i hur 
sjukhusets organisation är uppbyggd och fungerar samt vilka ekonomiska ramar som 
styr verksamheten. I avsnittet om Andra personalgrupper skulle deltagarna få kunskap 
om andra yrkesgrupper som arbetar i organisationen. Utifrån Lundmarks 
kompetensblomma kan dessa två avsnitt sägas medverka till att deltagarnas Strategiska 
kompetens ökat. Kunskap om organisationens villkor samt om de människor som 
arbetar där i medför att läkarna kan få ny insikt om vilka faktorer som påverkar och styr 
deras vardag. Denna förståelse kan i sin tur underlätta för läkarna att se sin del av 
helheten samt ge vägledning i hur de skall bära sig åt och vart de skall vända sig i olika 
situationer. Genom att de får en ökad kännedom om vilken kompetens som finns att 
tillgå i organisationen ökar deras val av tillvägagångssätt i olika sammanhang 
ytterligare. Läkarnas subjektiva handlingsutrymme kan således sägas öka genom dessa 
två avsnitt genom att de får en bättre insikt i hur de kan utnyttja sitt objektiva 
handlingsutrymme. Att de anställda förstår den organisation de arbetar i tror vi även kan 
medföra att de känner en annan trygghet i sin arbetssituation, vilket kan öka deras 
subjektiva handlingsutrymme ytterligare. Dessa två avsnitt kan troligen även medverka 
till att organisationens resurser kan utnyttjas mer effektivt, något som kan vara till stor 
hjälp i den allt mer effektiviserade vården. Många gånger kan beslut inom sjukvården 
fördröjas på grund av byråkratiska turer och att som läkare veta vart olika beslut fattas 
kan eventuellt underlätta och påskynda den byråkratiska processen.  

 

I avsnittet om Yrkesrollen fick deltagarna diskutera läkarens roll som ledare och de 
villkor, möjligheter och problem denne möter i vardagen. I avsnittet om Personlig 
utveckling användes gruppövningar för att läkarna skulle få insikt i sitt eget 
reaktionsmönster. Gruppövningarna syftade även till att deltagarna skulle få ökad 
kännedom om varandra för att därigenom kunna ge varandra feedback och belysa 
aspekter som kan vara svåra att upptäcka på egen hand. Dessa två avsnitt medverkade 
till att deltagarna blev mer medvetna om hur de själva fungerar som ledare. Genom 
denna medvetenhet blev det möjligt för läkarna att analysera vilka konsekvenser det 
egna sättet att leda får samt utvärdera bra och dåliga aspekter med det egna ledarskapet. 
När deltagarna eventuellt insåg sina brister tror vi att dessa insikter kan ha utgjort en 
språngbräda för förändring och ökat motivationen att hitta nya tillvägagångssätt. Genom 
att läkarna eventuellt hittar nya, bättre sätt att hantera de situationer där de har en 
ledarskapsfunktion påverkas både deras objektiva och deras subjektiva 
handlingsutrymme. Det objektiva handlingsutrymmet kan påverkas genom att 
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kompetenta ledare får större förtroende och gehör för sina tankar och idéer och därmed 
får lättare att leda sina medarbetare. Det subjektiva handlingsutrymmet ökar eventuellt 
genom att läkarna känner att förtroendet för dem ökat, att de får ett annat gehör för sina 
idéer samt att deras förståelse för vilka konsekvenser olika handlingar kan få samt 
varför ökat, vilket i sin tur kan ge en ökad trygghet i rollen som ledare. För de deltagare 
vars självkännedom ökade genom dessa två avsnitt kan sägas att avsnitten främjade 
deras Personliga kompetens/förhållningssätt som ett av de fyra kronbladen i Lundmarks 
kompetensblomma kallas. Detta eftersom deltagarnas medvetenhet om sin personlighet 
växt och genom att de eventuellt blivit motiverade att ta itu med sina brister. 

 

Lundmarks kompetensblomma kan ställas mot Sandbergs och Targamas resonemang 
om förståelse. Ett exempel på hur de två perspektiven ser på kompetens kan utgöras av 
hur läkares syn på den egna yrkesrollen och sin funktion mot andra personalgrupper 
avspeglar sig i deras beteende vilket i sin tur värderas av patienter och medarbetare. En 
läkare som ser läkarrollen som en servicefunktion gentemot patienten och som en 
teamledarfunktion i förhållande till andra personalgrupper kommer att bete sig på ett 
sätt. En läkare som ser sig själv som en auktoritet gentemot patienter och medarbetare 
kommer troligtvis att bete sig annorlunda. I dagens vårdsituation genomsyrad av 
humanistiska tankegångar kommer troligen den första läkaren i exemplet att uppfattas 
som mer kompetent än den senare. Knyter man i sin tur dessa tankegångar till 
STyrkelyftet kan programmet ses som en förhöjande av deltagarnas kompetens ur båda 
perspektiven. Hur programmet kan ses som kompetenshöjande ur traditionell 
bemärkelse, kopplat till Lundmark, redogjorde vi för i ovanstående stycke. Ur 
Sandbergs och Targamas perspektiv kan programmet ses som kompetenshöjande främst 
inom avsnittet om yrkesrollen där deltagarna får möjlighet att diskutera och eventuellt 
omvärdera läkarens roll inom vården idag.   

 

5.4 STyrkelyftet och lärande 
STyrkelyftets deltagare hade vid programmets start olika erfarenheter av ledarskap och 
ledarskapsutbildning sedan tidigare, en del från militären, andra från chefspositioner 
inom sjukvården. Samtliga deltagare hade dock erfarenhet från den ledarskapsfunktion 
som är ett naturligt inslag i läkaryrket. För att göra den tysta kunskap, som deltagarna 
kan sägas ha innehaft vid programstarten genom de erfarenheter de gjort under sitt 
arbete som AT och ST-läkare, explicit kan Kolbs modell för erfarenhets- och 
upplevesleförankrat lärande (2.4.1) användas. Förutsättningar för denna modell är att 
individen har erfarenheter att reflektera över, att hon ges tid och utrymme för reflektion 
samt att hon kan pröva de nya sätt att hantera en situation på som hon eventuellt 
kommer fram till genom att reflektera över tidigare erfarenheter. STyrkelyftet kan ses 
som en möjlighet för deltagarna att lära utifrån denna modell genom att deltagarna i 
grupparbeten och diskussioner tillsammans fick reflektera över egna och andras 
erfarenheter och eventuellt upptäcka nya tillvägagångssätt. I deras dagliga arbete som 
ST-läkare hade läkarna möjlighet att pröva dessa nya sätt att handla under programmets 
gång. Genom att programmet löpte över tre år anser vi att läkarna hade relativt lång tid 
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på sig att både pröva på nya sätt att hantera de ledarskaps moment som ingår i deras 
vardag som läkare samt att reflektera över dessa handlingars utfall tillsammans på nytt.  

 

Deltagarnas varierande erfarenheter av ledarskap skulle eventuellt kunna medfört att 
deltagarnas behållning av STyrkelyftet kom att variera. Eventuellt skulle de deltagare 
som saknade tidigare erfarenhet och utbildning i ledarskap kunna ha haft större 
behållning än övriga deltagare. Som påvisades i resultatredovisningen verkar sådana 
tendenser inte funnits i denna årskull av STyrkelyftet. Detta kan ses som naturligt 
utifrån vad Dixon (2.4.2) skriver om reflektion i grupp eftersom deltagarnas olika 
erfarenheter och tidigare utbildning kunde belysas ur nya infallsvinklar som eventuellt 
medförde att individernas syn vidgades. Således lär alla deltagare sig något oavsett vilka 
förkunskaper de har med sig.  

 

Kolbs modell för erfarenhets- och upplevelsebaserat lärande kan ställas mot Sandberg & 
Targamas resonemang om förståelse och båda dessa infallsvinklar på lärande kan i sin 
tur kopplas till STyrkelyftet. Det erfarenhets- och upplevelsebaserade lärandet är knutet 
till konkreta erfarenheter och specifika situationer. Detta lärande kan därmed ses syfta 
till att öka en individs handlingsutrymme i ett specifikt sammanhang. Individen kan 
genom reflektion över erfarenheter hitta nya sätt att dels hantera det objektiva 
handlingsutrymmet hon har men även upptäcka möjligheter att påverka de faktorer som 
verkar begränsande av hennes val av handling. I kombination med kunskapsbaserat 
lärande där ny kunskap förmedlas från expert till novis, exempelvis genom 
föreläsningar, kan individens möjlighet till ha ökat handlingsutrymme, ökad kompetens 
inom ett visst område sägas vara stor. STyrkelyftets två avsnitt om 
Sjukvårdsorganisationen och om Andra personalgrupper kan ses som exempel på en 
kombination av erfarenhets- och upplevelsebaserat lärande och kunskapsbaserat lärande 
genom att läkarna fick ny kunskap inom dessa områden som de sedan genom 
diskussioner fick reflektera över.  

 

Sandberg & Targamas resonemang om förståelse kan, till skillnad mot Kolbs 
erfarenhets- och upplevelsebaserade lärande, ses som fokuserande på en individs sätt att 
förstå och tolka situationer överlag. Ett flertal inre faktorer, så som en persons 
grundläggande självkänsla och tilltro till sina medmänniskor, påverkar ofta hur hon 
uppfattar sig själv och sin omgivning i olika situationer och sammanhang. Detta kan i 
sin tur knytas samman med en individs subjektiva handlingsutrymme. STyrkelyftets 
avsnitt om Personlig utveckling och Yrkesrollen kan sägas syfta till att öka deltagarnas 
förståelse för hur de överlag ser på sig själva, tolkar och reagerar i olika situationer. 
Denna medvetenhet kan underlätta för deltagarna när de i framtiden ställs inför nya krav 
och situationer. Denna förståelse tror vi även kan underlätta deltagarnas förutsättningar 
för ett erfarenhets- och upplevelsebaserade lärande genom att individen lättare kan 
känna igen vissa reaktionsmönster hos sig själv. Genom att individen får grepp om hur 
hon fungerar generellt kan hon, om så behövs, arbeta med de drag hos sig själv som 
överlag verkar försvårande för henne i olika sammanhang. Då STyrkelyftet kan sägas 
främja både erfarenhets- och upplevelsebaserat lärande och deltagarnas förståelse kan 
programmet ses som ett exempel på en insats som kan leda till Jarvis tredje kategori av 
lärande Reflective Learning.  
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5.5 STyrkelyftet som parallell lärstruktur 
STyrkelyftet kan i mångt och mycket ses som en parallell lärstruktur. Liksom i en 
parallell lärstruktur är deltagarna hämtade från en rad olika avdelningar inom sjukhuset 
och programmet är skilt från deras vardagliga verksamheter. Genom de gruppövningar 
och diskussioner som fördes under programmets gång fick deltagarna en möjlighet att 
utbyta åsikter, tankar och erfarenhet från sjukhusets olika delar, vilket i sin tur medförde 
att sjukhusets inbördes kommunikation ökade. Det kontaktnät som skapades mellan de 
23 ST-läkarna verkar även ha medfört att denna kommunikation fortsatt i viss 
utsträckning efter programmets slut. Detta genom de informella kontaktkanaler som 
upprättats genom att deltagarna lärt känna varandra under programmets gång.  

 

Genom att deltagarna fått ökad kunskap om organisationens uppbyggnad samt om 
vilken kompetens som finns att tillgå inom organisationen kan, som ovan nämnts, 
organisationens resurser utnyttjas mer effektivt. I kombination med att programmet ökat 
kommunikationen inom organisationen och att deltagarna förhoppningsvis fört vidare 
vad de lärt sig i STyrkelyftet till sina medarbetare på respektive avdelningar kan 
programmet i förlängningen sägas ha kommit hela organisationen tillgodo.  

 

Trots att det primära syftet med STyrkelyftet inte var de positiva följderna av en 
parallell lärstruktur tror vi att de i bästa fall kan bli ett resultat av programmet. 
Utbildningen syftar till att ge läkarna en möjlighet att utveckla sig själva som ledare. 
Om detta faller väl ut, vilket självfallet är ytterst individuellt, kan det i längden gynna 
organisationen. Är detta fallet överensstämmer det väl med den parallella lärstrukturens 
syfte att implementera nya rutiner och önskvärda beteenden. Ytterligare en positiv 
aspekt på STyrkelyftet för sjukhuset som organisation är att programmet kan ses som 
underlättande av framtida chefsrekrytering. Genom att deltagarna på ett tidigt stadium 
blir medvetna om vikten av ledarskapskompetens samt då programmet visat sig öka 
deltagarnas intresse för att leda, borgar detta för att sjukhuset i framtiden skall få en 
kompetent arbetsstyrka att rekrytera blivande chefer ur.  Vi tror även att STyrkelyftet 
stärker läkarna som grupp i konkurrensen med andra yrkesgrupper om chefspositionerna 
i vården. 

 

5.6 STyrkelyftet i en tidspressad kontext 
Det ökade antalet patienter och den knappa arbetsstyrkan i sjukvården idag leder till att 
läkarna arbetar under hård tidspress. Kanske kan detta leda till att tiden för eventuell 
reflektion får ge vika. Ett program som STyrkelyftet kan vara ett av de få tillfällena där 
läkarna får reflektera över sina handlingar och eventuellt få möjlighet att förbättra sig. 
Trots att läkarna dagligen träffar patienter, anhöriga och medarbetare kan läkaryrket 
stundtals te sig relativt ensamt. Ofta arbetar läkaren som ensam läkare i ett team. Detta i 
kombination med tidspressen kan leda till att det naturligt i vardagen inte ges tillfälle för 
läkarna att utbyta erfarenheter och kunskap med varandra. STyrkelyftet kan vara ett 
alternativ till dessa ”förlorade” möten. Dock kan samma tidspress leda till att 



 

45 

 
 

deltagarnas behållning av STyrkelyftet minskar. En intervjurespondents svar att 
programmet varit bra men att det inte lämnat några djupare spår eftersom personen i 
fråga varit tungt arbetsbelastad under tiden för utbildningen kan ses som så kallad 
Nonlearning. Personen ifråga ansåg att tidspressen från det dagliga arbetet var för stor 
för att det skulle vara möjligt att verkligen kunna ta till sig innehållet i utbildningen. 
Eftersom läkaryrket verkar präglat av tidsbrist över lag är det möjligt att fler deltagare 
upplevt samma sak.  

 

5.7 Den pedagogiska båtmetaforen 
Vi kommer med hjälp av vår pedagogiska båtmetafor att sammanfatta STyrkelyftets 
relevans för deltagarnas arbete som yrkesverksamma läkare.  

 

När läkarnas är färdiga med sin grundutbildning börjar deras färd i floden av vardagliga 
vårdsituationer. Grundutbildning har lärt läkarna att simma och röra sig i floden, dvs. de 
har fått tillräcklig medicinskkompetens för sitt arbete som läkare. De nya strömmar av 
krav på att läkarna ska besitta ledarskapskompetens har gjort floden så pass stark och 
vild att läkarna får svårare att hålla huvudet ovanför vattenytan. För att underlätta livet i 
floden skulle de behöva en båt, med andra ord utbildning inom organisation och 
ledarskap. Det räcker inte längre med att läkarna genom erfarenhet lär sig den 
ledarskapsfunktion som ingår i läkaryrket. Denna tysta kunskap behöver göras explicit 
för att läkarna ska få tillräckligt med handlingsutrymme i arbetet. Genom erfarenhets- 
och upplevelsebaserat lärande samt Reflective Learning får läkarna hjälp med detta 
inom ramen för STyrkelyftet. Läkarna får genom programmet hjälp med att öka sitt 
subjektiva handlingsutrymme genom kunskaper i ekonomi, hur organisationen fungerar, 
hur de själva fungerar som ledare och hur de kan förbättra sitt ledarskap. Detta hjälper 
läkarna att bättre kunna utnyttja sitt objektiva handlingsutrymme. Genom att läkarnas 
ledarskapskompetens ökar, ökar troligen medarbetarnas förtroende för dem vilket gör 
det lättare för läkarna att leda dessa. Deras objektiva handlingsutrymme ökar därmed 
ytterligare. STyrkelyftet är ett program som leder till att läkarna får upp ögonen för 
problem de kan stöta på som ledare i vården. Det är inte ett program som stöper en 
färdig ledare. Hur väl läkarna kommer utvecklas efter programmet tror vi är mycket upp 
till dem själva. Det kan dock underlättas genom det stöd de eventuellt ges i det nätverk 
som skapades genom STyrkelyftet. Läkarna måste alltså lära sig att styra båten för att på 
bästa sätt kunna färdas på floden med nya strömmar av krav på ledarskapskompetens.  

 

6 Diskussion 
I detta avslutande kapitel för vi en diskussion om hur vårt tillvägagångssätt och 
handlande kan ha påverkat våra resultat. Detta är enligt oss viktigt för att läsaren skall 
kunna göra sig en egen uppfattning om våra slutsatser är adekvata eller ej. Därefter för 
vi en avslutande diskussion om STyrkelyftet ur ett något vidare perspektiv. 
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6.1 Metoddiskussion  
Vi fick på ett tidigt stadium av vår undersökning en positiv syn på STyrkelyftet. Stora 
delar av dem som besvarade vår enkät var nöjda med programmet och denna bild 
förstärktes av intervjuerna. Det var i vårt arbete med STyrkelyftet ibland lätt att ryckas 
med av deltagarnas positiva enkätsvar och positiva berättelser under intervjuerna. Vi har 
för att motverka detta försökt se alla synpunkter och åsikter som vi fått ta del av kring 
STyrkelyftet på ett nyanserat sett och försökt förstå vad som kunnat ligga bakom dem. 
Det faktum att vi arbetat på uppdrag av UsiL skulle kunna ha påverkat hur vi valt att 
tolka våra resultat. Att våra resultat skulle presenteras för de ansvariga för STyrkelyftet 
kändes till en början något olustigt. Vad skulle vi göra om det framkom negativa åsikter 
i vår utvärdering? Hur skulle detta presenteras? Så här i efter hand kan vi säga att då 
resultaten visade sig över lag vara mycket positiva har denna problematik inte blivit 
särskilt aktuell. Ytterligare ett problem med att skriva uppsats på uppdragsbasis har varit 
den splittring vi känt mellan att göra en för uppdragsgivaren givande utvärdering och att 
skriva en akademisk uppsats. Vi försökte minska denna splittring genom att göra en 
avrapportering till UsiL två veckor före uppsatsens slutdatum. Genom denna 
avrapportering blev det möjligt för oss att därefter se vårt material ur andra synvinklar 
då vi enbart kunde fokusera på att det skulle ligga till grund för att uppfylla uppsatsens 
syfte. 

 

Vi tror att hela vår utvärdering underlättats av att den inte rörde särskilt, för deltagarna, 
personliga och känsliga ämnen. Dock kan det uppfattas obehagligt att besvara frågor 
vars svar kan vara kritiska mot den organisation man själv är en del av och då dessa svar 
skall presenteras för personer i ledande ställning. Detta var vi väl medvetna om och vi 
var därför noga med att betona konfidentialiteten under hela vår undersökning. Vi har 
fått en känsla av att ingen av de enkät- eller intervjurespondenter som deltog i vår 
undersökning kände något större obehag under undersökningen gång. Förhoppningsvis 
lyckades vi således med att skapa den trygget för respondenterna vi hade för avsikt och 
vi tror således inte att våra resultat påverkats av någon intervjuareffekt. Vi har under 
uppsatsarbetets gång strävat efter att uppfylla kvalitetskriteriet ontologisk äkthet 
(3.3.1.2). Detta anser vi att vi uppfyllt genom att vi kommer att låta samtliga 
programdeltagare och UsiLs ledning få möjlighet att ta del av denna uppsats. Vår 
mycket omfattande resultatredovisning är ytterligare ett steg i uppfyllandet av detta 
kriterium. 

 

Vår ambition med denna utvärdering var att göra en undersökning som på bästa sätt gav 
en rättvis bild av deltagarnas åsikter om deras behållning av STyrkelyftet. För att skapa 
denna bild valde vi att undersöka samtliga deltagares åsikter genom vår enkät. För att 
utvärderingen skulle få både bredd och djup hade vi bestämt oss för att följa upp 
enkätresultaten med intervjuer. Vårt val att göra denna triangulering mellan en enkät- 
och en intervjuundersökning har gett oss ett mycket gediget och stort empirisktmaterial 
att stödja våra slutsatser på. Detta har även gjort det möjligt att ställa de två 
undersökningsmetodernas resultat mot varandra för att kontrollera dess giltighet. Allt 
detta kan sägas förhöjande av undersökningens kvalitet och vi anser oss ha en mycket 
trovärdigt empiriskt material. Dock vill vi återigen betona att vår empiri enbart omfattar 
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STyrkelyftets första årskull. Detta var inget vi direkt reflekterade över då vi påbörjade 
vårt arbete med utvärderingen men det stod snabbt klart för oss att det fanns stora 
skillnader i hur programmet genomförts för de olika årskullarna. 

 

6.2 Slutdiskussion  
Efter att vår analys av första årskullens behållning av STyrkelyftet anser vi att 
programmet, så som det genomfördes i första omgången, är en bra inledande 
ledarskapskompetensutvecklingsinsats för läkare i vården idag. Som vi ovan i analysen 
kommit fram till ger det läkarna en grund att stå på och hjälper dem att öka sitt 
handlingsutrymme som ledare. Då vi endast utvärderat deltagarna i den första årskullens 
behållning av programmet anser vi dock att flera årskullar borde utvärderas innan 
programmets egentliga nytta kan bedömas. Den första programomgången har haft en 
betydligt större budget än efterföljande årskullar. Då det framkom i vår undersökning att 
mycket av det som deltagarna upplevde som positivt var beroende av att programmet 
hade goda ekonomiska förutsättningar ställer vi oss frågan om efterföljande årskullar 
haft samma behållning av programmet? Bland annat trodde deltagarna att programmets 
internat var en förutsättning för att deltagarna skulle kunna fokusera fullt ut på 
utbildningen. Internaten sades även lägga grunden till den goda stämning som rådde i 
gruppen och som i sin tur främjade lärandet och utvecklingen av kontaktnät. Då antalet 
internat minskade i efterföljande programomgångar, till följd av stramare budget, kan 
detta eventuellt ha medfört att deltagarnas behållning av programmet minskat. Å andra 
sidan kan det vara svårt att försvara en så pass hög programkostnad, som kostnaden för 
denna första årskull på ca 1 miljon kronor, i en vård tyngd av ekonomiska 
nedskärningar.  

 

Programinnehållet i de olika omgångarna har planerats till stor del utefter deltagarnas 
egna önskemål. En fråga som till följd av detta bör ställas blir om alla 
programomgångar varit lika givande? Programinnehållet har till stor del kommit att 
bero av vad de olika programomgångarnas deltagare själva ansett sig behöva. Kan 
hända har alla deltagare inte varit lika kapabla att inse vad de själva behöver. Kanske är 
det därför tveksamt att programmet ges så fria former. Som det ser ut idag tror vi även 
att det finns risk för att programmet står och faller med de programansvariga då vi 
upplevde att tydliga målbeskrivningar och en fast struktur saknades. Eventuellt borde 
STyrkelyftet knytas mer till organisationens kompetents i from av en tydlig struktur och 
klara målbeskrivningar. Detta skulle kunna säkra programmets fortlevnad om de 
eldsjälar som idag står bakom STyrkelyftet försvinner ur organisationen. Det bör dock 
poängteras att programmets individuella utformning kan ses som en av dess styrkor. 
Detta eftersom vi tror att deltagarna lättare tillgodogör sig innehållet i programmet om 
de kan vara med och se till att, enligt dem, relevanta områden tas upp.  

 

Som det ser ut idag är det knappt hälften av UsiLs ST läkare som erbjuds att delta i 
STyrkelyftet. För att få en så pass bra och stabil läkarkår som möjligt anser vi att denna 
utbildning bör erbjudas alla ST läkare. Liknande program finns runt om på Sveriges 



 

48 

 
 

sjukhus och dessa program har alla startats på initiativ från de enskilda sjukhusen.  Vi 
anser att en diskussion bör föras på nationell nivå om betydelsen av dessa program och 
eventuellt borde nationella direktiv utfärdas. Detta eftersom vi anser att program av 
detta slag behövs för att läkare, i en vård präglad av ekonomiska nedskärningar och 
förändrade förutsättningar, skall kunna leda sina medarbetare i behandlingen av 
patienter mot en så god vård som möjligt.  
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