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Sammanfattning 
Examensarbetets titel:  Managementtermer i offentliga vårdsektorn - En kvalitativ studie 
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Syfte:   Uppsatsens syfte är att bidra med en djupare förståelse för hur 
omvårdnadspersonal uppfattar strategiska styrningsförsök i den 
operativa verksamheten. Genom att undersöka detta önskar vi bidra 
med ett utvidgat perspektiv för hur strategisk ledning uppfattas inom 
vårdsektorn.  

 

Metod:   Vi har gjort en kvalitativ fallstudie utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt och epistemologiskt förhållningssätt.  

 

Teoretiska perspektiv:  I vårt teoriavsnitt har vi redogjort för den rådande debatten om New 
Public Management. Vi har vidare introducerat teorier rörande 
styrning och kontroll. Avslutningsvis presenterar vi ett alternativt 
teorem till den traditionella styrningen. 

 

Empiri:  Studieobjektet avser en specialistavdelning på ett sjukhus i södra 
Sverige. Det empiriska materialet har inhämtats genom nio 
semistrukturerade intervjuer med omvårdnadspersonal på 
specialistavdelningen.  

 

Resultat:   Utifrån vårt empiriska material har vi identifierat tre olika svar till 
vår frågeställning. Dessa är indelade i tre avsnitt; (1) Det är abstrakt, 
(2) Yrkesidentiteten styr uppfattningen, och (3) Det är inte 
prioriterat. 
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Abstract 
Title:   Management terms in public health care - A qualitative study about 

nursing personnel's perceptions of the strategic goals. 
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Purpose:   The increased demand for productivity and cost-consciousness has 
generated in an increased demand strategic control in the healthcare 
sector. New Public Management was introduced which resulted in 
more involvement from the operating nursing personnel in regards 
of the strategic goals. We aim to understand how the operating 
nursing personnel view the strategic control efforts in order to 
provide a deeper appreciation of how these efforts are being 
received at a specialist unit. 

 

Methodology:  We have conducted a qualitative case study of a specialist unit at a 
hospital in southern Sweden. The empirical material has been 
collected through nine semi-structured interviews with operational 
nursing personnel with different professions. 

 

Theoretical perspective:  Our theoretical approach starts with a background of the debate 
regarding New Public Management. Furthermore, we address the 
different varieties of control efforts. In conclusion, we present an 
alternative perspective on control. 

 

Empirical foundation:  The subject of study is a specialist unit at a hospital in southern 
Sweden. The empirical material is collected through nine semi-
structured interviews with nursing personnel at the specialist unit.  

 

Conclusion:   From our empirical material we identified three different answers to 
our research question. The answers are divided into three sections; 
(1) It is abstract, (2) The profession controls, and (3) It is not 
prioritized. 
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Inledning  
1.1 Bakgrund  
Den offentliga vårdsektorn utgör en fundamental del i en välfärdsstat likt Sverige. 

Sjukvårdsinrättningar måste vara välfungerande för att kunna bedriva en kvalitativ och effektiv 

verksamhet. Under 1980-talet var den politiska debatten präglad av den offentliga sektorns 

effektivitetsproblematik. Politiker menade att sektorn inte utnyttjade tillgängliga resurser på det 

mest effektiva sättet och var i behov av en förändrad styrning (Källberg, 2013). För att åtgärda 

problematiken inspirerades vårdsektorn av den privata sektorns företagsinriktade 

förhållningssätt. New Public Management, NPM, fick stor genomslagskraft i Sverige samt 

internationellt. NPM syftar till att förbättra verksamheter att bli mer kostnadseffektiva samtidigt 

som kvaliteten förbättras. Managementtermer såsom effektivitet och mål har därmed blivit en 

viktig diskussionspunkt vid sjukhusledningens konferensbord (Målqvist, Åborg & Forsman, 

2011). Trots ändrade styrningsformer tampas vårdsektorn fortfarande med organisatoriska 

problem, vilket medfört flertalet negativa följder som exempelvis bristande 

omvårdnadskvalitet, vårdplatsbrist och personalbrist (Inspektionen för vård och omsorg, 2019). 

I syfte att åtgärda problematiken samt utveckla verksamheten riktas ökat fokus mot styrning 

och strategiskt arbete med mål på fler nivåer inom vårdsektorn.  

1.2 Problematisering 
Studier visar att i takt med att befolkningen växer och blir allt äldre ökar betydelsen av 

samordning. Till följd av ett mer komplext vårdflöde ställs utökade kompetenskrav på operativ- 

och ledningsmässignivå. Detta resulterar i en utmaning då ambitionen är att leda organisationen 

mot en ekonomi i balans (Källberg, 2013). Det förändrade synsättet för hur vård ska bedrivas 

samt styras tituleras New Public Management, NPM, och innebär en ökad fokusering på 

ekonomistyrning samt marknadsorientering (Bejerot, Hasselblad & Gustafsson, 2008). 

Tidigare forskning menar att det resulterar i att mer tid tillskrivs analytiskt och strategiskt arbete 

och påverkar främst individer som innehar ledningspositioner med mandat att påverka det 

strategiska arbetet (Källberg, 2013). Teorin belyser hur chefer på strategisk nivå styr 

organisationen utifrån det förändrade organisatoriska synsätt som NPM medfört. Tidigare 

forskning beskriver däremot relativt lite hur den operativa kärnan, omvårdnadspersonalen, 
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uppfattar de strategiska styrningsförsöken rörande mål. Uppsatsen ämnar därför att undersöka 

denna aspekt.  

 

Litteratur berörande NPM beskriver hur det företagsinriktade tankesättet ställer ökade krav på 

strategisk ledning. Primärt har forskning behandlat hur chefer börjat arbeta mer målorienterat. 

Det har även inneburit ökade krav på operativ omvårdspersonal att arbeta strategiskt, vilket 

utgör ett nytt arbetsmoment (Målqvist et al. 2011). Utifrån ett historiskt perspektiv har 

omvårdnadspersonal inte innefattat ett strategiskt ansvar, men idag bedöms det centralt. Studier 

som bedrivits om NPM har introducerat olika perspektiv på utvecklingen. Forsberg, Axelsson 

och Arnetz (2002) menar att NPM bidragit till att läkare fått minskat inflytande och lägre grad 

av arbetstillfredsställelse. Det bedöms vara en konsekvens av att beslut decentraliserats och 

allokerats till chefer som inte nödvändigtvis är utbildade läkare. Å andra sidan menar Newman 

& Lawler (2009) att sjuksköterskor upplever ökad byråkrati och mer kontroll från högre 

ledningsnivåer. En annan NPM-forskare Hertting (2003) menar att sjuksköterskor upplever 

ökade krav samtidigt som stödet från ledningen minskat. Bilden bekräftas av Brunetto och Farr-

Wharton (2005) vars studie visat att sjuksköterskors utökade krav givit upphov till oklarheter 

kring vad som förväntas av dem.  

 

Almqvist (2006) definierar målstyrning som en rationell ledningsstrategi där målformuleringar 

ska vara tydliga och kunna utvärderas på ett systematiskt sätt med en konkretiserad output. 

Vidare menar Almqvist att kvalitet i högre utsträckning ska baseras på styrning, kontroll och 

uppföljning och därmed inte baseras på förtroende. Det är problematiskt då kvalitativa mål 

bedöms svårare att mäta. Lipsky (1980) menar att mål kan vara svåra att förstå, vilket kan 

försvåra arbetet för individerna som förväntas uppfylla dem. Denna aspekt är av central 

betydelse i denna uppsats. Det är nämligen de kvalitativa målen som omvårdnadspersonal 

huvudsakligen verkar för att uppfylla. Det är således angeläget att undersöka hur 

omvårdnadspersonal upplever de strategiska målen.  

 

Den nuvarande litteraturen gällande strategisk ledning inom vårdsektorn har huvudsakligen 

fokuserat på kvalitet kontra kostnadseffektivitet samt chefers ökade målfokusering. Litteraturen 

tar därmed inte omvårdnadspersonalens perspektiv i beaktning i lika stor utsträckning. Vi har 

därför identifierat ett behov av att rikta ett ökat fokus mot hur omvårdnadspersonalens upplever 

det strategiska arbetet med mål.  
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1.3 Syfte  
Uppsatsens syfte är att bidra med en djupare förståelse för hur omvårdnadspersonal uppfattar 

strategiska styrningsförsök i den operativa verksamheten. Genom att undersöka detta önskar vi 

bidra med ett utvidgat perspektiv för hur strategisk ledning uppfattas inom vårdsektorn.  

1.4 Frågeställning 
Hur uppfattar omvårdnadspersonal strategiska mål i den operativa verksamheten?  

1.5 Studiens disposition - en översikt  
Syftet med detta avsnitt är att presentera uppsatsens disposition och struktur för att underlätta 

för läsaren. Samtliga kapitel inkluderar en kort inledning som ämnar att vägleda läsaren i 

kommande avsnitt.  

 

I teoriavsnittet presenteras det tidigare forskningsläget gällande New Public Management, 

Lean Healthcare, organisatoriska styrningsverktyg, mål, värderingar och yrkesidentitet. 

Teoriavsnittet har en förklarande funktion som är nödvändig för att förstå uppsatsens empiriska 

analys.  

I metodavsnittet redogör vi för det metodiska förhållningssätt vi haft under uppsatsen. Vidare 

beskrivs studiens fallstudieobjekt och tillvägagångssätt för insamling av det empiriska 

materialet. Slutligen beskrivs vår analysprocess, kvalitetsbedömning samt avgränsningar.  

I analysavsnittet bearbetas och presenteras det empiriska materialet utifrån frågeställningen. 

Analysavsnittet är uppdelat i tre huvudavsnitt som ämnar svara mot vår frågeställning; (1) Det 

är abstrakt (2) Yrkesidentitet styr, och (3) Det är inte prioriterat.  

I resultatavsnittet ämnar vi att besvara studiens frågeställning och vårt empiriska material 

sammanfattas utifrån de tre identifierade kategorierna.  

I slutsats och diskussionsavsnittet lyfts abstraktionsnivån och tillför ett bredare perspektiv när 

arbetets teoretiska bidrag diskuteras. Slutligen ger vi förslag på vidare forskning.  
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Teori  
I syfte att skapa en grundläggande förståelse kommer vi i detta avsnitt att redogöra för det 

rådande forskningsläget beträffande ledningsstyrning inom vårdsektorn och den framväxande 

trenden New Public Management. Därutöver beskriver vi centrala teorier och definierar 

relevanta styrningsformer.  

2.1 Utveckling av ledningsstyrning inom svensk vårdsektor 
Den offentliga sektorn i Sverige har sedan 1980-talet påverkats av politiska beslut som 

resulterat i rationaliseringar och omstruktureringar. Under 80-talet var den politiska debatten 

präglad av den offentliga sektorns effektivitetsproblematik. Politiker menade att vårdsektorn 

inte nyttjade tillgängliga resurser på det mest effektiva sättet och var i behov av en annorlunda 

styrning (Målqvist, et al, 2011; Källberg, 2013). I syfte att förbättra den svenska sjukvårdens 

effektivitet och kvalitet infördes NPM som styrningsform. NPM härstammar från ekonomiska 

organisationsteorier och innebär ett marknadsorienterat synsätt. Begreppet NPM myntades i 

artikeln ”A public management for all seasons?”. Artikelns författare Christopher Hood 

(1991), professor inom regleringar och reformer inom offentlig sektor, presenterar ett flertal 

reformer som han bedömer möjliga att applicera oberoende land. Huvudsakligen fokuserar hans 

forskning på att decentralisera beslutfattande och ge mer makt till avdelningschefer, vilket 

medför att beslut fattas nära den operativa verksamheten. Därutöver menar han att resurser ska 

allokeras kostnadseffektivt genom hårdare budgeteringar. Sammantaget är NPM influerad av 

den privata sektorns management och styrningsmetoder (Hood, 1991).  

 

Därutöver har vårdsektorn även influerats av Lean Healthcare, vilket likt NPM är ett industriellt 

inspirerat tillvägagångssätt som är inspirerat av Toyota Motors tillverkningsprocess (Dahlgaard 

& Dahlgaard-Park, 2006). Syftet med Lean Healthcare är att effektivisera processer och minska 

slöseri. Lean Healthcare är ett kvalitetsorienterat förhållningssätt som ämnar att öka 

effektivitetsgraden i vårdkedjan. På så vis önskas vårdkvaliteten förbättras och därmed värdet 

för patienten (Ilangakoon, Weerabahu & Wickramarachchi, 2018). Det har bedrivits 

omfattande forskning inom området och likt NPM finns både förespråkare och kritiker. 

Sammantaget innebär NPM och Lean Healthcare ett tydligare och mer uttalat arbete med mål. 

Det innebär att sjukvårdsinrättningar ska mäta sin verksamhet i större utsträckning, både vad 

gäller omvårdnadskvalitet samt utifrån finansiella prestationsmått (Källberg, 2013). Målqvist 
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et al (2011) beskriver att syftet med den ökade NPM-inriktningen har varit att vårdsektorn ska 

frångå det historiskt-klassiska tänkandet gällande byråkrati och bli mer decentraliserad. Anell 

(2005) påvisar dock dess motsatt. Anell menar snarare att den ökade målorienteringen 

förorsakat att den organisatoriska styrningen blivit mer invecklad och således resulterat i en 

mer regelstyrd miljö. Siverbo och Åkesson (2009) menar att den ökade graden av styrning 

medfört att chefer som befinner sig på mellannivå, behöver investera mer tid i strategiskt arbete 

istället för att rikta uppmärksamhet mot det som verksamheten är i behov av i realtid. Vidare 

menar dem att det finns en ökad risk för att organisationens energi fokuseras vid aspekter som 

de istället menar borde riktas mot den operativa miljöns nuvarande problematik. De menar att 

kraven gällande strategiskt arbete som ställs på mellanchefer är desto högre än tidigare, vilket 

riskerar att påverka medarbetarna i den operativa verksamheten negativt. Siverbo och Åkesson 

menar således att det finns en risk för att vårdsektorn överdriver behovet av styrning, vilket de 

definierar som en “överdosering” av styrning.  

 

NPM är inte ett nytt begrepp inom den svenska sjukvården, utan kan närmare beskrivas som ett 

paraplybegrepp som behandlar utvecklingen som skett och fortfarande sker inom vårdsektorn. 

Debatten rörande NPM är omfattande och styrformen har mottagit omfattande kritik, både av 

personer som är verksamma inom yrket samt akademin (Målqvist et al, 2011). Huvudsakligen 

grundar sig debatten i att kostnadseffektiviteten medför negativa konsekvenser för 

vårdkvaliteten, vilket upprör omvårdnadspersonal. Bejerot, Hasselblad och Gustafsson (2008) 

skriver i sin bok ”Bortom New Public Management: Institutionell transformation i svensk 

sjukvård” att NPM-inriktningen inte enbart riktar fokus mot enskilda verksamheter, kommuner 

eller landsting. Förändringen är mer omfattande än så och har givit upphov till många känslor 

då styrningen av vården inkluderar fler aspekter än vad som tidigare bedömts nödvändigt 

(Bejerot et al., 2008). Gunhild Hammarström (2003) beskrev motsättningen mellan sjukvårdens 

två centrala målsättningar; en ekonomi i balans och patienten i centrum. Hennes studie utgjorde 

en del inom Prioriteringscentrums projekt ”Prioriteringar i hälso- och sjukvården: Etiska, 

politiska och sociala konsekvenser med fokus på de äldre”. Hon menade att hälso- och 

sjukvårdsnämndernas dubbelsidiga målsättning är svår att fullfölja i praktiken. Utifrån hennes 

slutsatser menar hon att chefer rationaliserar och legitimerar sitt handlande utifrån det som är 

accepterat inom respektive kultur. Det innebär således att en chef som genomför 

kostnadsbesparingar legitimerar sitt handlande genom att acceptera att kompromisser inom 

vårdkedjan sker för att kostnadsbesparingarna ska kunna genomföras (Hammarström, 2003). 

En ekonomi i balans blir uppfyllt, men målet om att sätta patienten i centrum försvåras 
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(Inspektionen för vård och omsorg, 2019). Hon menar att det är svårt att fastställa hur 

kompromisserna mellan kostnadsbesparingar och vårdkvalitet hanteras samt vad effekten blir. 

Utifrån hennes perspektiv menar hon att besparingskrav medför försämrad omvårdnad utifrån 

ett medicinskt-etiskt perspektiv. Det medicinskt-etiska perspektivet är centralt för individer 

som arbetar inom vårdsektorn. Vårdsektorn delar en unison målbild av att leverera en god 

kvalitativ omvårdnad för patienterna. Situationen påverkas dock av externa och interna 

komplikationer, såsom kostnadsbesparingar och dess inverkan inom den organisatoriska miljön 

(Hammarström, 2003). Inom vårdsektorn finns det idag omvårdnadspersonal som upplevt olika 

styrningsformer och har därmed blivit påverkade av dåtiden. De har med andra ord upplevt 

tiden innan NPM och progressionen under och efter dess införande. Många kritiker menar att 

NPM-inriktningen står i kontrast till det förgångna och att det medfört negativa följder för 

vården i sin helhet. Förändringar ger upphov till känslor som är både positivt och negativt 

laddade. Atkinson (1993) menar att den kognitiva processen påverkas och influeras av tidigare 

upplevelser. Fokus anses på så vis läggas på fel saker och den hårda ekonomiska styrningen 

kolliderar med att vårda patienter kvalitativt.  

 

Fortsättningsvis är sjukhus en hierarkisk styrd miljö och historiskt sett har sjukhus styrts av 

läkare, vilket tituleras som läkarstyrdhet. Det mer komplexa vårdflödet har dock medfört att det 

ställs ökade samordningskrav på ledningsstyrning (Källberg, 2013). Sjukvårdsinrättningar 

måste nu utvärdera och analysera sitt arbete i större utsträckning. Den ökade fokuseringen 

medför att mer tid tillskrivs analytiskt och strategiskt arbete. Ledningspositioner inom 

sjukvården inkluderar bland annat långsiktig strategisk planering med hårda budgetkrav. Det 

har resulterat i att läkare idag inte intuitivt bedöms vara de självklara cheferna trots deras långa 

medicinutbildning. Det ställs nämligen utökade krav på att chefer inom sjukvården även ska 

inkludera management-utbildning. Det har resulterat i att sjuksköterskor med just management-

utbildning intagit allt fler ledningspositioner (Bourgeault, 2005) 

 

Vårdsektorn har utvecklats till att inkludera ett tydligare och mer uttalat målarbete. Hood (1991) 

menar att varje enhet inom organisationer omfattas och påverkas av det mer målinriktade 

synsättet. Det som utgör en skillnad är att omvårdnadspersonal idag har utökat ansvar och krav 

om att verka strategiskt. Rousseau (1995) menar att utveckling och organisatoriska förändringar 

kan ge upphov till en viss osäkerhet kring vad som förväntas av omvårdnadspersonal i det 

strategiska arbetet. Hon menar att det psykologiska kontraktet mellan ledning och 

organisationsmedlemmar försämras när det finns olika förväntningar kring vad som ska samt 
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bör göras i praktiken. Det psykologiska kontraktet innefattar tankar och åsikter om vad som bör 

inkluderas i det ömsesidiga förhållandet. Om det föreligger en osäkerhet mellan parterna anser 

hon att risken för att förtroendet försämras. I vidare studier menar Rousseau (2001) att om 

kontraktet är otydligt kan det även ge upphov till att medarbetarnas arbetstillfredsställelse 

minskar och att förtroende för ledningen försämras ytterligare. Bunderson menar (2001) att 

medarbetare har en tendens att reagera starkt när förväntningarna mellan ledning och 

medarbetare inte stämmer överens gällande yrkesutövande. Han menar att det då finns en ökad 

risk för att medarbetarnas produktivitet och således effektivitetsgraden försämras. Rousseau 

(1995; 2001) och Bundersons (2001) slutsatser är intressanta i sammanhanget då deras 

forskning visar att det finns en ökad risk för att effektiviteten försämras när det föreligger 

oklarheter i vad som medarbetare ska och bör göra. I detta arbete är det intressant att se om 

deras slutsatser kan appliceras och vidareutvecklas inom vårt fallstudieobjekt.  

 

Sammanfattningsvis innebär NPM en ökad ledningsstyrning som berör flertalet aspekter inom 

vårdsektorn. Det har gjorts många studier i ämnet både i Sverige och internationellt, men det 

som inte diskuterats närmare är hur det strategiska arbetet uppfattas i den operativa 

verksamheten.  

2.2 Teoretiskt ramverk  

2.2.1 Ledningsstyrning  

Styrning och kontroll är ett omfattande forskningsämne och forskare menar att det är en central 

om än varierande del av nutidens organisationer. Ändamålet med styrning och kontroll kan 

beskrivas som åtgärder för att skapa direktion och precisera organisationens uppgifter. Det 

påverkar således organisationens aktioner både indirekt och direkt. Vidare kan styrning och 

kontroll ses som medvetna försök från ledningen att nå önskvärda resultat genom att 

implementera strategier (Anthony, 2014; Boland 1979). Ledningen i en organisation ansvarar 

för ett flertal olika arbetsuppgifter men en av de mest centrala anses vara att styra verksamheten 

(Boland, 1979). Den strategiska styrning som ledningen ansvarar för kan i sin tur definieras på 

olika sätt. Alvesson & Sveningsson (2019) lyfter fram tre övergripande styrningsformer; 

Beteendestyrning, Resultatstyrning och Normativ styrning.  
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Den första kategorin, Beteendestyrning, fokuserar på att styra beteende genom att utforma och 

övervaka arbetsprocesser. Denna styrning syftar till att förenkla lärandet i flera led för att 

effektivisera arbetet. Beteendestyrning kan närmre betraktas som en generell kategori som 

inrymmer flera olika metoder och som inom tidigare litteratur definierats som Scientific 

Management. De metoder som varit utmärkande inom beteendestyrning är direkt övervakning, 

teknologisk styrning och byråkratisk styrning (Mintzberg, 1983). Trots att debatten om styrning 

pekar på att de byråkratiska organisationerna har minskat, finns det tydliga drag av byråkratisk 

styrning i många större organisationer, däribland sjukhus. Kännetecken för den byråkratiska 

styrningen är att den karaktäriseras av rutinisering och standardisering, vilket gäller såväl 

omvårdnadspersonal som chefers arbete. Vanligt förekommande är formaliserade regler som 

definierar arbetsuppgifter för innehavaren av en viss position och således bidrar till en tydlig 

hierarki. Eftersom sjukvården är reglerat under svensk lag är det viktigt att omvårdnadspersonal 

följer gällande föreskrifter (Alvesson & Cizinsky, 2018).  

 

Till skillnad från Beteendestyrning ämnar den andra kategorin, Resultatstyrning, bidra med ett 

mer ekonomiskt perspektiv. I övrig litteratur benämns denna kategori även som Management 

by objectives, MBO, och riktar fokus mot att uppnå mål istället för att fokusera på hur individer 

ska bete sig. MBO betonar att där det finns en önskan om att de anställda ska prestera väl bör 

det även finnas rätt förutsättningar och uttalade förväntningar. Debatten om MBO har präglats 

av två sidor där argumenten å ena sidan belyser resultatstyrningen som en positiv styrningsform 

där individen får möjlighet att själv bestämma hur målen ska uppnås. Den motsatta sidan menar 

att friheten att bestämma själv inskränks då målen konkretiseras och ansvaret förflyttas från 

chef till underordnad (se Rodgers & Hunter, 1991). En av de tidigaste forskarna inom området, 

Peter Drucker (1954) menade att samtliga medlemmar i en organisation bör delta i den 

strategiska planeringsprocessen och därmed skapandet av ett prestationssystem. 

Implementeringen av ett så kallat MBO-system innebär att samtliga chefer definierar mål 

utifrån respektives ansvarsområde som sedan kommuniceras till omvårdnadspersonal. De 

gemensamma målen ska således bidra till att individer uppnår de formaliserade målen. Chefens 

roll innefattar därmed uppföljning och utvärdering av de individuella prestationerna. En viktig 

aspekt att beakta vid styrning enligt MBO är överenskommelsen mellan omvårdnadspersonal 

och chef beträffande prestation och utvärdering. Denna aspekt är ytterst viktig eftersom 

medarbetare tenderar att vara mer benägna att uppfylla de satta målen om de är involverade i 

den strategiska målstyrningen (Drucker, 1954) 
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Den sista kategorin avser den normativa styrningen som kan sägas vara en form av indirekt 

Beteendestyrning. Normativ styrning ämnar styra medarbetarnas tankar, förståelser och 

föreställningar. Huvudsakligen är det av stor vikt att förståelse och värderingar är delade av 

organisationens medlemmar, det handlar således om att integrera samt instruera medarbetarna 

till ett önskvärt läge. Påföljderna för den normativa styrningen kan långsiktigt vara positiva då 

det kan resultera i en förbättrad organisatorisk effektivitet. Som tidigare nämnt finns det olika 

metoder inom respektive styrningsstrategi och inom den normativa styrningen är det 

huvudsakligen rekrytering och socialisation som framhålls som mest centrala (Ouchi, 1979). 

Användandet av rekrytering som styrningsform handlar om att identifiera den mest 

kvalificerade kandidaten då matchningen ämnar rekrytera kandidater som både har rätt 

kvalifikationer och som delar organisationen värderingar, normer och attityder. 

Organisationens kultur ska således gå i linje med kandidatens individuella värderingar. Steget 

efter rekrytering handlar om att lära kandidaten organisationens kultur genom olika 

socialisationsprocesser (Alvesson & Sveningsson, 2019; Kunda, 2009). Både rekrytering och 

socialisation kan sägas vara ett verktyg för att skapa en homogen miljö. Ouchi (1979) refererar 

detta som “klanstyrning” och menar att utvärdering av prestation inom vården kan vara mycket 

komplicerat. Arbetsuppgifterna kan ibland vara tvetydiga och samarbete är mycket vanligt 

vilket försvårar den individuella utvärderingen.  

 

Fortsättningsvis är det av betydelse att beskriva socialisation närmare för att få en djupare 

förståelse för hur omvårdnadspersonalen uppfattar ledningens styrning om att arbeta mer 

målinriktat. Socialisation avser en process inom den normativa styrningen där 

organisationsmedlemmar skapar en förståelse och internaliserar organisationens funktioner, 

normer och kultur (Alvesson & Sveningsson, 2019; Kunda, 2009). Socialisation har 

ursprungligen rötter inom psykologi och sociologi där forskare primärt fokuserar på den 

socialisation som sker vid en tidig ålder. En typ av socialisationsprocess kan till exempel avse 

inlärning av att kunna gå, äta eller prata (Maccoby, 2015; Little, 2014). Inom 

organisationsstudier vilar fokus på den internaliseringsprocess som bland annat uppstår vid en 

nyanställning. En nyanställning inom vården präglas av en hög grad av formalisering och en 

lång period av socialisering då omvårdnadspersonal blir indoktrinerade med kunskap gällande 

arbetet samt organisationens värderingar. Omvårdnadspersonal introduceras till 

organisationens strukturer och rutiner genom bland annat upplärning och bredvidgång. Denna 

process kan benämnas uppfostran (Kunda, 2009). När de är redo att arbeta självständigt menar 

Ouchi (1979) att omvårdnadspersonal hyser stor respekt till yrket, inte enbart till deras praktiska 
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färdigheter men även gentemot de gemensamma värderingar samt normer som existerar inom 

sjukhusmiljön. Denna typ av socialiseringsprocess bidrar till att grupper av läkare och 

sjuksköterskor delar gemensamma värderingar oavsett vilket sjukhus de arbetar på (Ouchi, 

1979). Socialisation sägs även fokusera på den kontinuerliga förståelseprocess där man som 

anställd lär sig nya metoder för att utöva sitt yrke, som till exempel fortbildningar. Det kan även 

innefatta möten med andra medarbetare i form av daglig interaktion (Kunda, 2009). 

Socialisation är således ett verktyg för att styra organisationsmedlemmar. Det görs genom de 

ovan nämnda aktiviteterna; upplärning, bredvidgång och fortbildningar. Ur ledningens 

perspektiv kan denna process forma medarbetares värderingar och inställningar till arbetet och 

arbetsplatsen (Kunda, 2009; Alvesson & Sveningsson, 2019).  

 

Sammanfattningsvis har de tre strategierna; Beteendestyrning, Resultatstyrning och Normativ 

styrning ett flertal aspekter som är nära förgrenade. De verkar således inte separat utan vanligen 

förekommer samtliga strategier inom organisationer (Alvesson & Sveningsson, 2019).  

2.2.2 Meningsskapande 

Omvårdnadspersonalens sätt att skapa mening och förståelse för ledningens strategiska 

målstyrning kan förklaras utifrån Weicks (1995) teori om meningsskapande. Teorin menar att 

individer skapar mening, förståelse, för fenomen och händelser. Forskare som betonar vikten 

av mål menar att det är av betydelse för organisationer att ge utrymme till förståelseprocesser 

så att organisationsmedlemmar kan skapa förståelse för organisationens målsättning 

(Buchanan, 1974). 

  

Meningsskapande kan enligt Weick och Weick, Sutcliffe och Obstfeld (1995; 2005) förklaras 

utifrån olika aspekter som skapar en referensram för förståelseprocessen. Teorin menar bland 

annat att identitet är en central aspekt i processen att skapa mening. Individer har olika 

uppfattningar om sin identitet vilket påverkas av olika kontexter. Uppfattningen om identiteten 

formar således hur organisationsmedlemmar rationaliserar handlingar och situationer. Detta 

grundar för en generell orientering för organisationsmedlemmar (Weick, 1995; Weick et al., 

2005). Utöver identitet är retroperspektivet en annan aspekt i Weicks teori om 

meningsskapande. Retroperspektivet innebär att individer influeras av tidigare erfarenheter och 

historiska händelser vilket påverkar förståelsen för vad som händer nu. Meningsskapande 
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baseras således inte enbart på vad som sker här och nu, utan präglas även av det som varit 

(Weick 1995; Weick et al., 2005).  

2.2.3 Värderingar 

Vårdsektorns huvudsakliga syfte är att behandla sjuka patienter genom att ge kvalitativ 

omvårdnad. Vad kvalitativ omvårdnad inbegriper påverkas av subjektiva uppfattningar och 

värderingar grundade i den medicinska etiken. Detta gör att värderingar blir ett centralt begrepp 

som inkluderar varierande innehåll. Som tidigare nämnt ingår medicinsk etik i vårdutbildningar 

och resulterar i en värderingsstyrd verksamhet. Omvårdnadspersonal delar därmed en stark 

gemensam vision och värdegrund om att placera patienten i centrum och bedriva bäst tänkbara 

vård (Alvesson & Cizinsky, 2018).  

 

Konceptet organisationskultur innefattar en förståelse för organisationens identitet där 

underliggande normer och värderingar ligger till grund. Funktionen av kultur är att styra 

organisationen genom att integrera medarbetare samt hantera externa aktörer och händelser. 

Värderingar har således en stark påverkan över hur en organisationskultur ser ut då de består 

av grundläggande uppfattningar och motivationer om vad som är ett önskvärt tillstånd eller 

beteende (Hofstede, 1998). Det har en styrande funktion och existerar både i det dolda och i 

manifesterade organisationsdokument (Alvesson & Sveningsson, 2019).  

  

Vidare är sociala normer en form av kollektiva värderingar och antaganden om vad som är 

socialt vedertaget accepterat. Det uttrycker sig vanligtvis i organisationers officiella värdegrund 

(Hofstede, 1998). De kollektiva värderingarna är ofta formaliserade, det vill säga nedskrivna, 

och tillgängliga för samtliga medarbetare vid organisationen. Värdegrunden avser då 

konsistenta värderingar vars syfte är att rationalisera normer för samtliga enheter och 

medarbetare inom en organisation (Bolman & Deal, 2013).  

  

2.2.4 Mål 

Enligt Alvesson & Sveningsson (2019) är alla organisationer målinriktade oberoende 

organisationens syfte. Detta innebär att organisationens aktiviteter och processer riktas mot ett 

mål, som kan vara formulerat eller normativt, för att utveckla organisationen. Organisatoriska 

mål kan delas upp i offentliga samt operationella mål. Offentliga mål är ofta långsiktiga och 
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finns ofta stadgade i organisationens mission. Det eller de officiella målen lägger grunden för 

värderingar inom organisationen och påverkar således kulturen. Operationella mål avser de mål 

som brutits ut från det eller de officiella målen. Syftet med dessa mål är att nå det långsiktiga 

målet. Operationella mål styr den dagliga verksamheten och kan skilja sig åt mellan 

yrkeskategorier och avdelningar (Perrow, 1961). Det är dock viktigt att belysa att det finns olika 

uppfattningar om vad mål betyder, det kan därför skilja sig mellan medarbetare om dess 

innebörd. Det övergripande syftet är att skapa en direktion för verksamheten, skapa motivation 

för medarbetare, en identifikation för externa och interna aktörer, samt legitimitet för 

organisationen (Alvesson & Sveningsson, 2019). Vidare fyller organisatoriska mål olika 

funktioner. Det finns forskare som anser att mål är en essentiell del av den operationella 

verksamheten då det påverkar både värderingar och motivationen hos 

organisationsmedlemmar. Å ena sidan underlättar alltså mål en identifikation med 

organisationen då organisationsmedlemmar kan socialisera målen och således skapa en identitet 

kring målen (Buchanan, 1974).  

  

Å andra sidan menar Lipsky (1980) att mål kan vara svåra att förstå. Synnerligen när mål 

formuleras utifrån ett top-down perspektiv, vilket innebär att beslut om mål gällande den 

operativa miljön fattas på ledningsnivå. Han föreslår därför ett alternativt perspektiv där den 

operativa kärnan, vad han kallar för “street-level-bureaucrats”, istället är de som skapar egna 

direktiv utifrån deras tolkningar av målen. De operativa målen blir således ett resultat av ett 

nerifrån och upp perspektiv. Möjligheten för individerna på operativ nivå att skapa egna 

direktiv från de beslut som fattas på ledningsnivå beror på två faktorer. Den första återkopplar 

till att sjukhus är en hierarkiskt styrd miljö där det föreligger ett förhållandevis stort avstånd 

mellan individer på ledningsnivå och den operativa nivån. Denna förutsättning påverkar i sin 

tur den andra faktorn som syftar till den frihet och självbestämmanderätt över det egna arbetet 

som föreligger bland individer på operativ nivå (Lipsky, 1980).  

2.2.5 Alternativ till ledningsstyrning  

Tidigare avsnitt har beskrivit styrning och kontroll utifrån ledningsperspektiv. Det är dock 

förtjänstfullt att nämna ett alternativt perspektiv till ledningsstyrning. Barker (1993) 

introducerat en alternativ styrform, Concertive Control. Concertive Control innebär att kontroll 

och styrning inte enbart behöver komma från ledningsnivå utan att även 

organisationsmedlemmar vid en avdelning kan styra och kontrollera varandra. Grundtanken 
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förklaras med att organisationsmedlemmar kontrollerar beteenden genom att dela 

föreställningar om vad som anses vara rätt eller fel. Det är således en normativ kontroll där 

sociala normer och sociala relationer skapar spelreglerna (Barker, 1999). Kontrollen och 

styrningen kan ske vid ledningsstyrning men framträder tydligare i självbestämmande 

grupper/team där det finns en avsaknad av en formell ledarstruktur.  

 

Barker (1993) exemplifierade detta i hans artikel “Tightening the iron cage, concertive control 

in self-managing teams” genom att studera ett företag som valde att ta bort de traditionella 

hierarkiska strukturerna genom att decentralisera organisationens verksamhet. Företaget hade 

tidigare karaktäriseras som byråkratiskt vilket innebar hård styrning genom formaliserade 

regler och policys. Detta föranledde att organisationsmedlemmar började skapa sina egna regler 

om hur det operativa arbetet skulle ske vilket resulterade i att de implementeras på liknande sätt 

som traditionsenliga formaliserade regler. Spelreglerna som organisationsmedlemmar skapade 

blev socialt accepterade, där Barker liknande det med en social kraft, som styrde och 

kontrollerade organisationsmedlemmarnas beteende. När vissa medlemmar av gruppen inte 

följde dessa regler straffades de genom sociala sanktioner. Vidare resulterade det i att 

organisationsmedlemmar kände sig övervakade av sina kollegor. Känslan av att vara 

övervakade och inte socialt accepterad genererade i en känsla av ökad kontroll, trots att den 

traditionsenliga hierarki- och ledningsstyrningen hade eliminerats. Efter ett tag så 

internaliserades dessa sociala regler vilket Barker (1993) menade ersatte den tidigare 

traditionella ledarstyrda kontrollen med en ännu stramare kontroll.  

2.2.6 Yrkesidentitet 

Yrkesidentitet är ett begrepp som ökat i betydelse och är särskilt relevant inom vårdsektorn. 

Begreppet ämnar förklara kopplingen mellan individers identitet och yrke (Pingel & 

Robertsson, 1998; Robertsson & Pingel, 1996). Yrkesidentiteten skapas således genom den 

organisatoriska och sociala miljö som individerna är verksamma inom. Begreppet inkluderar 

aspekter som inte enbart fokuserar på yrkeskompetens utan involverar även sociala faktorer 

såsom normer, sociala karaktärsdrag och värderingar. Yrkesidentiteten bedöms påverka 

människors agerande både professionellt och i det vardagliga livet. Individer inom en viss 

organisation, synnerligen vårdsektorn, tillskriver och skapar sig ett kollektivt och socialt 

förhållningssätt som styr deras sätt att handla (Thunborg, 1999). Fortsättningsvis menar 

Thunborg (1999) att omvårdnadspersonal utvecklar sin identitet utifrån deras utbildning och 
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praktisk arbetslivserfarenhet. Hon menar att utbildningen i stor utsträckning präglar vad 

omvårdnadspersonal bedömer att de kan, får och ska göra inom sitt arbetsområde.  

 

Det är således av vikt att förstå vilken faktor yrkesidentiteten spelar vid organisatoriska 

förändringar inom sjukvården. Som tidigare nämnt har vårdsektorn präglats av ett flertal 

organisatoriska förändringar, däribland det ökade fokus som riktas mot att bli en mer 

målorienterad organisation. Dessa förändringar har mött motstånd då vårdsektorn är starkt 

influerad av utbildningsbakgrund samt dess historia av att vara traditions- och rutinbunden 

(Hellqvist, 1997) Vårdpersonal är därmed präglad av det historiska, vilket har försvårat 

möjligheten för dem att bemöta de nya krav och förväntningar som de organisatoriska 

förändringarna resulterat (Lindgren, 1992).  
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Metod 
I metodavsnittet presenterar vi vårt metodiska tillvägagångssätt och beskriver hur vi utarbetat 

vår studie. Avsnittet ämnar förklara samt argumentera för våra metodiska val.  

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt  

3.1.1 Socialkonstruktionistisk ontologi 
Uppsatsen har ett socialkonstruktionistiskt och ontologiskt förhållningssätt. Ontologi syftar till 

att kartlägga och beskriva egenskaper av ett fenomen eller miljö. Vidare kan ontologi delas upp 

i två delar; socialkonstruktionistisk och realistisk. Socialkonstruktionistisk menas att världen är 

socialt konstruerad av dess aktörer och att aktörernas uppfattningar påverkar synen på 

verkligheten. Vi har inte antagit ett realistiskt förhållningssätt där världen existerar oberoende 

om vi betraktar den eller inte. Inom den socialkonstruktionistiska perspektivet menar man att 

individer socialt konstruerar och kategoriserar sociala företeelser kontinuerligt. 

Förståelseprocessen och konstruktionsprocessen präglas av tidigare livserfarenheter och den 

miljön som individen befinner sig i (Bryman & Bell, 2017). I denna uppsats benämns individer 

vid det valda fallstudieobjektet som omvårdnadspersonal på en specialistavdelning på ett 

sjukhus i södra Sverige. Val av ontologi och socialkonstruktionistiskt förhållningssätt går i linje 

med vårt syfte att bidra med djupare förståelse om strategiska styrningsförsök i den operativa 

verksamheten genom att undersöka omvårdnadspersonalens uppfattningar. Sociala 

konstruktioner och uppfattningarna är subjektiva och individuella och skapas utifrån kollektiva 

och enskilda värderingar och kan således delas (Rawnsley, 1998).  

3.1.2 Epistemologi 

Inom metodforskning finns det olika inriktningar och förhållningssätt (Bryman & Bell, 2017). 

Inom kvalitativa forskningsmetoder kan man applicera epistemologi, vilket även kan benämnas 

som kunskapsteori. Epistemologi ämnar söka kunskap genom att studera ett visst fenomen eller 

objekt. Enligt den empiriska epistemologin som denna uppsats antar, söker man kunskap genom 

att studera samt tolka erfarenheter och uppfattningar, vilket går i linje med frågeställningen och 

syftet om att undersöka omvårdnadspersonalens uppfattningar. Uppsatsen är således inte 

baserad på rationell epistemologi i den bemärkelse att kunskap nås genom tankeverksamhet 

eller förnuftighet. Eftersom uppsatsens huvudsakliga fokus baseras på individuella 

uppfattningar, utifrån den intervjuade omvårdnadspersonalen, går det inte att generalisera 
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resultatet och applicera det på andra fall som en logisk sanning. Epistemologin är kopplad till 

verklighetsuppfattningen, det vill säga socialkonstruktionistisk ontologi, se ovan (Bryman & 

Bell, 2017; Rawnsley, 1993). Vi söker kunskap från studieobjektet på specialistavdelningen på 

ett sjukhus i södra Sverige genom att vi söker kunskap från våra intervjuobjekt, det vill säga 

omvårdnadspersonalen.  

3.2 Abduktiv metod 
Vi definierar vår uppsatsprocess som abduktiv. För att skapa en förståelse för vad som menas 

med abduktion måste vi presentera induktion och deduktion då den abduktiva metoden är 

förgrenad med dessa. Induktion eller induktiv metod är vanligtvis förknippad med den 

kvalitativa forskningsmetoden där observationer ligger till grund för generaliserbara slutsatser. 

Den induktiva metoden utgår från att det insamlade empiriska materialet, som kan vara 

intervjuer eller observationer, grundar valet av teori. Man väljer således inte teori i förväg eller 

gör antaganden om det empiriska materialet utifrån teorier under insamlingen av empiri 

(Bryman & Bell, 2017). Motsatsen till induktion är deduktion som menar att insamlingen av 

det empiriska materialet styrs av förutbestämda teorier och referensramar. Vanligen ställer man 

observationer mot en hypotes eller teori för att testa verkligheten. Deduktion används inom 

kvantitativ forskning men kan även förekomma inom kvalitativ forskning.  

 

Denna uppsats har både deduktiva och induktiva inslag vilket innebär att den är abduktiv. 

Initialt var ambitionen att uppsatsen skulle vara induktivt orienterad och att vårt empiriska 

material skulle leda oss till passande teorier. Vi upplevde dock svårigheter i att hitta passande 

teorier som kunde svara mot vår problematisering vilket gjorde att vi bytte spår. Inom vårt 

metodavsnitt om semistrukturerade intervjuer, förklarar vi att uppsatsprocessen inleddes med 

att undersöka tre olika ämnesområden; mål, utmaningar och värderingar. Kategorierna och det 

empiriska materialet ställdes sedan mot potentiella teorier för att vägleda oss samt öka vår 

förståelse för ämnet och slutligen välja ett huvudsakligt spår och syfte. Processen att arbeta 

fram en frågeställning och syfte påverkades således av både den insamlade empirin men också 

av rådande teorier om New Public Management och ledningsstyrning. Det kan förklaras som 

en växelverkan mellan teori och empiri där båda haft vägledande funktioner under arbetets 

gång.  
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3.3 Kvalitativ metod  
Uppsatsen har sin utgångspunkt i kvalitativ forskningsdesign då vi ämnar undersöka och tolka 

hur omvårdnadspersonal på en specialistavdelning i södra Sverige uppfattar det strategiska 

styrningsförsöken i den operativa verksamheten. Den kvalitativa forskningsdesignen möjliggör 

detta då det är en öppen forskningsstrategi som syftar till att fördjupa kunskaper kring ett visst 

ämne eller egenskap (Bryman & Bell, 2017; Carlström & Carlström Hagman, 2012). Att samla 

in empiriskt material genom semistrukturerade intervjuer går i linje med den kvalitativa 

forskningsdesignen. Vidare anser vi att det socialkonstruktionistiska ontologin och den 

empiriska epistemologin stödjer vårt val av kvalitativ metodologi då ontologin ämnar beskriva 

egenskaper i en social miljö och epistemologin ämnar söka dessa egenskaper.  

 

3.4 Tillvägagångssätt för empiriinsamling  

3.4.1 Fallstudie 

Uppsatsen är en kvalitativ och deskriptiv fallstudie vilket innebär att vi studerar ett specifikt 

fallstudieobjekt med syfte att fördjupa kunskaperna om ett visst fenomen (Yin, 2003). 

Forskningsdesignen fallstudie ämnar studera den miljö där fallstudieobjektet befinner sig i och 

att särskilja det från dess kontext samt fördjupa kunskaperna om fenomenet (Bryman & Bell, 

2017; Sjöberg & Wästerfors, 2008). Det kvalitativa metodvalet att göra en fallstudie bedöms 

lämpligt då vi önskar nå fördjupade kunskaper om hur medarbetare uppfattar styrningsförsök i 

den operativa verksamheten. Det innebär således att vi måste undersöka organisationen och 

närma oss den utifrån ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt i enlighet med ontologin och 

epistemologin. Fallstudien är inte multipel utan fokuserar enbart på ett visst fall inom 

fallstudieobjektet. Vår uppsats ämnar inte vara komparativ eller öka förståelse för andra typer 

av fall utanför vald organisation (Yin, 2003).  

3.4.2 En specialistavdelning på ett sjukhus i södra Sverige  

Fallstudieobjektet i denna uppsats avser en klinisk specialistavdelning på ett sjukhus i södra 

Sverige. Fallstudieobjektet är anonymiserat och benämns specialistavdelningen. 

Fallstudieobjektet, specialistavdelningen, karaktäriseras som kunskapsintensiv då den 

operationella verksamheten kräver högt humankapital samt att det förekommer undervisning 

och forskning. Organisationen går under kategorin Human Service vilket innebär att 
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organisationen syftar till att öka människors välmående. Valet av studieobjekt gjordes med 

anledning av vårt intresse för den offentliga sjukvårdens komplexitet samt arbetsmiljö. Vi 

menar att den tidigare forskningen påvisat en avsaknad av att undersöka hur 

omvårdnadspersonal uppfattar ökat arbete med strategiska mål. Vi upplever därmed att 

fallstudieobjektet kan bidra med djupare förståelse inom området och påvisa behovet av att 

omvårdnadspersonal ska involveras i litteraturen om styrning inom vårdsektorn. Studieobjektet 

bedömer vi därmed som ett informationsrikt fall i enlighet med Yin (2003). 

3.4.3 Intervjuer 

Arbetets empiriska material har samlats in genom nio semistrukturerade intervjuer med 

respondenter som arbetar inom vårt valda studieobjekt. Den semistrukturerade intervjutekniken 

används för att ställa frågor i enlighet med kategoriseringar som togs fram före den första 

intervjun. Samtliga intervjumallar är uppdelade utifrån tre olika ämnesområden; mål, 

utmaningar, och värderingar (Sjöberg & Wästerfors, 2008; Carlström & Carlström-Hagman, 

2006). Vi ansåg att det var lämpligt att utgå ifrån dessa teman då de vanligen är förgrenade. 

Vidare innebär semistrukturerade intervjuer att det finns möjlighet för att ställa följdfrågor vars 

funktion är att få ytterligare förklaringar av fenomen eller exempel i syfte att fördjupa 

respondentens svar. Semistrukturerade intervjuer har en tendens att uppfattas som mer naturliga 

samtal, vilket är till fördel då vi ämnar undersöka individuella uppfattningar vilket kräver ett 

mer flexibelt och mindre invecklat tillvägagångssätt (Bryman & Bell, 2017). Därutöver har vi, 

utifrån bästa förmåga, undvikit att använda värdeladdade ord för att inte påverka resultatet 

(Carlström & Carlström-Hagman, 2006). Forskning inom kvalitativa intervjuer lägger tonvikt 

vid att semistrukturerade intervjuer ska vara flexibla mot respondenternas svar men också mot 

andra faktorer som kan påverka intervjusituationen. Detta kan till exempel vara val av 

intervjuplats då ett öppet kontor kan upplevas som störande (Bryman & Bell, 2017). Våra 

intervjuer har därför genomförts i lugna och tysta lokaler utan övriga störningsmoment. 

Intervjuernas längd varierade mellan 40 till 70 minuter och ägde rum under en period på tre 

veckor med start 8e april 2019.  

 

Urvalet av intervjuobjekten bestämdes utifrån snöbollsprincipen där vi initialt tog kontakt med 

områdeschefen på specialistavdelningen. Kontakten med områdeschefen föranledde att vi fick 

kontakt med två enhetschefer inom specialistområdet som rapporterar till områdeschefen. 

Vidare introducerades sex anställda varav tre rapporterar till enhetschef ett och tre rapporterar 
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till enhetschef två. Vi ansåg att snöbollsurval var en tidseffektiv och passande urvalsstrategi på 

grund av den kvalitativa karaktären och arbetets begränsade tidsram (Bryman & Bell, 2017) 

Snöbollsurval är inte representativt för hela organisationen, men det resulterade i en variation 

av olika befattningar inom specialistavdelningen vilket bidrog till ett brett spektrum av 

uppfattningar. Det är svårt att identifiera ett representativt urval men vi anser att spridningen är 

till vår fördel (Bryman & Bell, 2017). Till följd av att intervjuobjektens olika befattningar 

använde vi oss av tre olika intervjumallar som utarbetats baserat på respektive intervjuobjekts 

befattning. Vi har därmed kategoriserat intervjuobjekten i tre kategorier; Områdeschef, 

Enhetschef samt Medarbetare. Figur 1 visar en tabell över intervjuobjektens hierarki. Vi vill 

göra läsaren medveten om att vi bedömer samtliga intervjuobjekt, med undantag av 

områdeschefen, som omvårdnadspersonal då dem är verksamma inom den operativa 

verksamheten. Vi bedömer att avgränsningen att enbart fokusera på omvårdnadspersonal samt 

komplettera med ett ledningsperspektiv bidrar med ett nytt perspektiv som annars inte brukar 

belysas i frågor beträffande arbetet med strategiska mål inom vårdsektorn. 

Omvårdnadspersonal brukar vanligen ses som en del i det operativa arbetet och deras del i att 

uppfylla målen endast likt ett kugghjul i ett maskineri. Vi anser således att avgränsningen och 

inriktningen bidrar till att nytt ljus förs in i frågan om ledningsstyrning vilket förhoppningsvis 

kan generera i ett värdefullt forskningsbidrag.  

 
Figur 1. Intervjuobjektens hierarki 

 

Samtliga intervjuobjekt har anonymiserats och har givits pseudonymer. Vi valde att inleda 

intervjuserien med att intervjua områdeschefen för verksamheten före de övriga åtta 

intervjuobjekten. Detta val gjordes med önskan om att identifiera uppsatsens ämne utifrån 

hennes uppfattning och kartlägga vilket fokus resterande intervjuer skulle ha. Därefter 

intervjuades enhetscheferna innan vi intervjuade medarbetarna. Ämnet som vi ansåg mest 

relevant och intressant var det strategiska arbetet med mål på operativ nivå vilket påverkade 
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våra intentioner vid resterande intervjutillfällen. Intervjufrågorna och de olika mallarna finns 

tillgänglig i uppsatsen bilagor 1 till 3. Intervjuobjekten presenteras i figur 2, se nedan.  

 
Figur 2. Intervjutabell 

 

Gemensamt för samtliga intervjumallar är frågor rörande intervjuobjektens befattning, 

placering, antal anställningsår inom verksamheten samt deras arbetsbeskrivning. Forskning 

inom kvalitativa studier betonar vikten av att välja frågor som intervjuobjekten kan svara på 

utifrån deras individuella persona då många har lättare att prata om sig själva i första hand. När 

personliga och enkla frågor ställs är det enklare att identifiera intervjuobjektens preferenser och 

prioriteringar vilket är fördelaktigt vid en studie om uppfattningar (Sjöberg & Wästerfors, 

2008). Intervjufrågorna bestod av direkta frågor samt indirekta frågor. Valet av direkta frågor 

baserades på syftet om att undersöka gemensamma uppfattningar om de tre ämnesområdena, 

se ovan. De indirekta frågorna användes för att identifiera individuella värderingar och attityder 

(Carlström & Carlström-Hagman, 2006). Frågorna i intervjumallen var ursprungligen 

akademiskt vilket föranledde att vi fick förklara olika ordval och frågor för intervjuobjekten. 

Det är något som vi borde ha tagit i åtanke innan intervjuerna men eftersom vi ville undvika 

syftningsfel i resterande intervjuer valde vi att formulera oss på samma sätt genom samtliga 

intervjuer och förklara vad vi menade om intervjuobjektet hade svårigheter att förstå frågan. 
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Det framkom främst vid frågan om intervjuobjektet kunde beskriva kulturen eller 

organisationsuppbyggnaden, se bilaga 1–3.  

 

Ambitionen var att samtliga medlemmar skulle medverka vid intervjuerna. Vi var fulltaliga 

under sex intervjuer men hade enbart två representerade på resterande tre intervjuer på grund 

av personliga anledningar. Det är av vikt att beakta att våra individuella referensramar och 

förståelse för ämnet kan ha påverkat studiens riktning. Det finns därmed en risk för subjektivitet 

och medveten ledning under intervjuerna. Sjögren och Wästerfors (2008) belyser dock att det 

kan vara till fördel i intervjusituationen om intervjuaren visar intresse för ämnen och på detta 

sätt leder intervjuerna så att det skapar en jämlik relation till intervjuobjekten.  

3.5 Analysprocess 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för vår analysprocess. Figur 3, se nedan, summerar 

analysprocessens fem steg. Den första fasen avser transkribering och tematisering av 

intervjumaterialet. Vi valde att spela in samtliga intervjuer då det skulle underlätta 

transkriberingen. Därefter transkriberades intervjuerna kollektivt i anslutning till genomförd 

intervju för att inte riskera att förbise viktiga aspekter. (Bryman & Bell, 2017). Utifrån 

transkriberingarna tematiserade vi och identifierade olika kategorier i enlighet med Ryan och 

Bernard (2003). Processen kan även benämnas som meningskategorisering (Carlström & 

Carlström-Hagman, 2006). Återkommande teman under intervjuerna var; Hierarki, Mål, 

Utvärdering och Värderingar. Kategoriseringen utvecklades under bearbetningen av insamlad 

data vilket möjliggjorde att vi kunde reducera otillbörlig text och komprimering av svar 

(Carlström & Carlström-Hagman, 2006). Valet av transkribering förenklade arbetet att 

identifiera gemensamma nämnare mellan de olika intervjuobjekten, samt identifikation av 

relevanta citat som senare kunde användas för empiri och analys. Utifrån tolkningsprocesser 

kan transkriberingar underlätta förståelse för intervjuobjektens respons, preferenser och svar 

(Bryman & Bell, 2017).  

 

Den andra fasen påbörjades efter samtliga intervjuer transkriberats och den initiala 

tematiseringen var klar. Varje intervju analyserades som ett separat dokument, skilt från 

resterande intervjuer. Detta gjordes först individuellt och sedan i grupp. Detta innebar att 

respektive intervju inte sammanvägdes i en gemensam kontext eller påverkades i början av 

analysprocessen. Efter att intervjuerna bearbetats individuellt presenterades och diskuterades 
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de individuella tolkningarna i grupp. I den tredje fasen sammanvägdes samtliga intervjuer och 

tematiseringarna utvecklades utifrån transkriberingarna. Utifrån det empiriska materialet kunde 

vi kartlägga tre huvudavsnitt; (1) Mål är abstrakta, (2) Yrkesidentitet styr och (3) Mål är inte 

prioriterat. Avsnitten ämnar öka uppsatsens förklaringskraft för hur omvårdnadspersonal 

upplever det strategiska arbetet med mål inom den operativa verksamheten. Syftet är därför att 

varje avsnitt ska svara mot uppsatsens frågeställning; Hur uppfattar omvårdnadspersonal 

strategiska mål i den operativa verksamheten? Den fjärde fasen handlade om att identifiera 

olika citat som var lämpliga för respektive rubriker och som svarade mot vår frågeställning. För 

att underlätta förståelse samt skapa ett djup analyserades samtliga citat separat utifrån citatets 

kontext så som intervjuobjektens tonläge och sedan i en bredare kontext med multipla citat. 

Vidare påbörjades den femte och sista fasen där vi bearbetade de identifierade citaten och 

ställde dem mot resterande empiri och presenterad teori.  

 

Samtliga intervjuer samt avsnitten analyserades enskilt med önskan om att minimera risken för 

att påverka varandras uppfattningar. Den enskilda bedömningen har medfört att alternativa 

tolkningar framkommit och bidragit till en mer nyanserad och mångsidig diskussion. Detta har 

vidtagits för att förbättra arbetets tillförlitlighet. Valet gjordes med önskan om att öka graden 

av konfirmering samt studiens pålitlighet (Guba & Lincoln, 1989, 1994). Som tidigare nämnt 

är det dock av vikt att betona att arbetets slutsatser samt resultat ej kan generaliseras, det vill 

säga omsättas och replikeras i andra situationer än det aktuella studieobjektet (Yin, 2003). På 

grund av att människor har olika uppfattningar om verkligheten har det inte funnits någon 

strävan efter att skildra en enda sanning. Ambitionen har istället varit att beskriva och analysera 

den variation av uppfattningar som det kvalitativa materialet givit upphov till. Fokus har därför 

varit att tolka det insamlade materialet (Bryman & Bell, 2017). Under samtliga faser har 

samtliga gruppmedlemmar medverkat för att säkerställa nyanserade perspektiv och röd tråd. 

 

 
Figur 3. Vår analysprocess fem steg 
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3.6 Kvalitetsbedömning  
Det finns en skillnad mellan kvalitetsbedömningar för kvantitativa och kvalitativa uppsatser då 

dessa skiljer sig åt i både metodiskt tillvägagångssätt och vilken typ av data som används. 

Därför har vår kvalitativa bedömning utarbetats utifrån Guba och Lincolns (1989, 1994) 

alternativa begrepp som avser arbetets sammanlagda trovärdighet. De fyra begreppen avser 

uppsatsens; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. Vi kommer även diskutera 

uppsatsens äkthet. Studiens styrkor och svagheter kommer inom detta avsnitt analyseras.  

 

Inledningsvis är den kvalitativa forskningsdesignen applicerbar och väl tillämpad i detta 

forskningssammanhang då vår avsikt är att genomföra en djupgående kartläggning av hur 

medarbetare uppfattar strategisk styrning i den operativa verksamheten. Därför var det lämpligt 

att använda semistrukturerade djupintervjuer för att inhämta primärmaterial. Den kvalitativa 

ansatsen medför att vi på djupet besvarar arbetets problemfrågeställning med hjälp av 

primärdata inhämtad från intervjuer med personer som är aktiva inom studieobjektet. Då 

studien inkluderar ett känsligt ämne samt flertalet känsliga frågor har vi informerat 

intervjuobjekten om dess anonymitet. Organisationen som vi studerar innehar ett viktigt 

samhällsansvar och vi gjorde bedömningen att en mer rättvis och ärlig bild skulle kunna 

förmedlas om studieobjektet samt intervjuobjekten förblev anonyma. Vidare kan studiens grad 

av intresse falla till följd av anonymiteten, men vi menar att detta var en nödvändig åtgärd att 

vidta. Utifrån vår bedömning anser vi dock att tillräcklig information om studieobjektet givits 

för att studien trots allt kan bedömas intressant och trovärdig.  

 

Vidare menar Bryman och Bell (2017) att kvalitativ forskning har en lägre grad av strikta 

anvisningar och riktlinjer för hur studiens material ska inhämtas samt bearbetas. Det medför att 

vi har fått friare tyglar att framställa studien, vilket inkluderar både styrkor samt svagheter. Den 

högre nivån av frihet medför att större ansvar har tillskrivits oss då materialet tolkats och 

analyserats av oss. Oberoende av författarnas förmåga och analytiska kapacitet förblir en viss 

grad av subjektivitet kvalitativa studiers Akilleshäl. Den fullständiga objektivismens vara eller 

icke vara är en smaksak inom forskningssammanhang, men studier som undersöker människor 

och organisationer är ej möjliga att förmedlas utan en viss grad av subjektivitet. Subjektivismen 

kan dock ses som en extra dimension då det kan bidra med alternativa förklaringar som 

objektiva forskningsansatser svårare kan uppnå. Subjektiva inslag kan även bidra till vad 

Yardleys (2000) menar är känslighet gentemot kontexten. Just känsligheten mot materialet kan 
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resultera i en djupare förklaringskraft och således berika resultatet. Vår ambition har varit att 

tillämpa en hög grad av transparens för att höja arbetets intersubjektivitet. Med anledning av 

detta har vi beskrivit vårt analytiska tillvägagångssätt noggrant för att övriga forskare ska kunna 

följa studiens arbete på ett lättillgängligt sätt. Samtliga intervjuer finns även att tillgå via det 

transkriberade materialet samt de inspelade intervjuerna. Detta höjer vad Guba och Lincoln 

(1989, 1994) tillskriver arbetets sammanlagda trovärdighet samt tillförlitlighet.  

  

Utöver författarnas oförmåga att agera fullständigt objektivt är det även värt att tillägga att 

intervjuobjekten förmedlar sin aspekt och tolkning av verkligheten. Deras svar och åsikter är 

subjektiva vilket i sin tur påverkar materialet för denna uppsats. För att kartlägga samt förmedla 

en mer nyanserad bild av studieobjektet har vi intervjuat nio personer med olika befattningar 

och utbildningsgrad. Urvalet skulle med fördel kunnat vara större, men på grund av studiens 

tidsomfattning bedömde vi att nio intervjuer var tillräckligt för att uppnå mättnad i resultatet. 

Vi bedömer att vi uppnått en hög grad av äkthet då vi ständigt burit i åtanke betydelsen av att 

förmedla en så rättvis beskrivning som möjligt.  

 

Sammanfattningsvis inkluderar denna studie liknande problematik som övriga kvalitativa 

studier, men på grund av arbetets transparens samt kritiska medvetande anser vi att studien 

inkluderar en hög trovärdighet.  

3.7 Avgränsningar 
Inom denna uppsats har vi valt att avgränsa oss mot att undersöka en specialistavdelning på ett 

sjukhus i södra Sverige. Specialistavdelningen är uppdelat på två geografiska platser, vilka vi 

benämner enhet ett och enhet två, dessa enheter är verksamma under samma ledning. Vi vill 

göra läsaren medveten om att det finns organisatoriska likheter och skillnader mellan dessa två 

men trots detta har vi valt att betrakta enheterna som en specialistavdelning. Vi ämnar inte göra 

en komparativ studie mellan dessa enheter. Vidare innebär avgränsningen av fallstudieobjekt 

att resterande avdelningar inom sjukhuset utöver den geografiska betydelsen är bortkopplade 

från undersökningen och tar således inte i beaktning.  

 

Med hänsyn till uppsatsens tidsbegränsning har vi valt att avgränsa oss till att undersöka 

uppfattningar hos nio medarbetare på specialistavdelningen som huvudsakligen arbetar med 

omvårdnad. Medarbetarna som vi intervjuade har yrkestitlar såsom områdeschef, enhetschef, 
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sjuksköterska, undersköterska och medicinsk sekreterare. Vi har således inte undersökt andra 

befattningar såsom sjukhusledningen, läkare eller politikers uppfattningar i frågan. Dessa 

avgränsningar har medfört att andra relevanta aspekter bortkopplas denna studie, vilket troligen 

kunnat berika studien.  
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Empirisk analys  
I analysavsnittet presenteras specialistavdelningens officiella mål, värdegrund och ambitioner. 

Genom att beskriva omvårdnadspersonalens bild ämnar vi ge en djupare förståelse för hur de 

uppfattar strategiska mål i den operativa verksamheten. Vid sortering av det empiriska 

materialet identifierades tre svar mot vår frågeställning; (1) Det är abstrakt, (2) 

Yrkesidentiteten styr uppfattningen samt att (3) Det inte är prioriterat. Kategorierna utgör 

grunden för att besvara uppsatsens frågeställning.  

4.1 Specialistavdelningens officiella mål och värderingar 
Fallstudieobjektet, specialistavdelningen, verkar under sjukhusets formaliserade mål. 

Sjukvårdens mål regleras nationellt utifrån Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. Enligt 

Socialstyrelsen är ”HSL är en målinriktad ramlag, vilket betyder att den innehåller övergripande 

mål och riktlinjer för hälso- och sjukvården. Den ska inte detaljstyra verksamheten eftersom 

huvudmännen utifrån det kommunala självstyret ska ha viss frihet att utforma insatserna efter 

lokala och regionala behov.” (Socialstyrelsen, 2017). I enlighet med kapitel 3 § 1 och 2 i HSL 

är; 1 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde 

till vården. Samt 2 § Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa (SFS 

2018:1997). Detta påverkar således sjukhusets övergripande mål att medborgarna ska vara 

nöjda. Det ska säkerställas genom, att den berörda specialistavdelningen för denna studie, 

arbetar aktivt med följande fyra huvudmål; en serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet, 

sjukhus ska vara en drivande utvecklingsaktör, sjukhuset ska vara en attraktiv arbetsgivare samt 

ha en långsiktigt stark ekonomi (Region Skåne, 2019a, 2019b). De fyra huvudmålen presenteras 

nedan;  

  

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet avser att vården som bedrivs ska vara 

”tillgänglig, personcentrerad, hälsoinriktad, jämlik, säker, kunskapsbaserad och effektiv ” 

(Region Skåne, 2019a, p.7). Inom huvudmålet omfattas ett flertal operationella mål som kan 

identifieras i citatet ovan. Målen ämnar styra insatser som ska säkerställa att personen kommer 

i första hand och att vården ska fungera på bästa möjliga sätt (Region Skåne, 2019a, 2019b).  
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Attraktiv arbetsgivare avser att sjukhuset ska säkerställa kompetensförsörjning, 

kompetensutvecklingsinsatser samt en god arbetsmiljö för medarbetarna (Region Skåne, 2019a, 

2019b). Detta innefattar att medarbetare ska kunna påverka, utvecklas och trivas på sin 

arbetsplats. Stort fokus ligger på kompetensförsörjning och utveckling vilket kan säkerställas 

genom att bibehålla praktikplatser för att kunna rekrytera potentiella framtida medarbetare till 

heltidstjänster. Utveckling av kompetens styrs utifrån bristområden och de prioriterade 

områdena inom vården. Detta kan säkerställas med närledningsgrupper, utbildningsdagar, 

kontinuerlig fortbildning samt uppgiftsväxling mellan de olika yrkesgrupperna.  

Långsiktigt stark ekonomi avser att sjukhuset har skyldighet att förvalta de statliga 

skattemedlen på ett hållbart sätt samt öka kvaliteten, produktiviteten och effektivitet i 

organisationen (Region Skåne, 2019a, 2019b).  

Drivande utvecklingsaktör avser att sjukhuset ska fortsätta att utveckla den kliniska 

forskningen, rikssjukvårdsuppdraget, högspecialiserade vården, digitalisera vården, samt arbeta 

med sjukhusets och därmed specialistavdelningens miljöavtryck (Region Skåne, 2019a, 

2019b).  

  

Vidare presenteras specialistavdelningens värdegrund som är baserad på sjukhusets 

formaliserade värderingar. Dessa återges i figur 4.  

 
Figur 4. Fallstudieobjektets formaliserade värdegrund (Region Skåne, 2019a) 
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4.2 Sjukhusets ambitioner  
NPM-inriktningen har resulterat i att sjukhus blivit allt mer strategiskt målstyrda. Arbetet 

rörande mål är dock ett komplicerat fenomen och blir möjligen mindre tydligt inom vårdsektorn 

än i andra organisationer. Sett från ett historiskt perspektiv har arbetet med mål på operativ nivå 

inom vårdsektorn inte varit ett självklart arbetsmoment för omvårdnadspersonal. 

Omvårdnadspersonal anser att deras huvudsakliga funktion är att vårda patienter kvalitativt. 

Det strategiska arbetet tillskriver omvårdnadspersonalen ledningen. Det berörda sjukhuset har 

som nämnt identifierat fyra huvudmål som är framtagna av sjukhusledningen. Dessa är; bedriva 

en serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet, vara en attraktiv arbetsplats, vara en drivande 

utvecklingsaktör samt ha en hållbar ekonomi. Det primära målet ämnar dock säkerställa att alla 

medborgare är nöjda och att de kan få kvalitativ omvårdnad (Region Skåne, 2019a & 2019b). 

Kvalitetsbegreppet inkluderar flertalet angelägna direktiv som är fastställda av 

sjukvårdsstyrelsen. Områdeschefen Annie beskriver de övergripande kvalitetsmålen som 

följande;  

 

“Vård i rätt tid, säker vård, goda medicinska resultat, forskning och 

utveckling. De målen har vi fått från förvaltningen. Sen arbetar vi ner dem 

på verksamhetsnivå... I vår verksamhet är det viktigt att vi har 

övergripande (mål) och att man trattar ner dem.” Annie, områdeschef 

 

Målen är essentiella för avdelningen och de måste förhålla sig till direktiven för att uppfylla 

kravet som finns från regionens medborgare och förvaltning. Därutöver menar Annie att de har 

olika strategier för respektive nämnt mål och de formuleras olika beroende på avdelning. Hon 

menar att samtliga strategier är framtagna för att skapa bästa möjliga vård för de patienter som 

de ska behandla. Årligen är avdelningen ämnad att behandla 1400 patienter per enhet. Inom 

denna studie innebär det att dem är ansvariga för 2800 patienter per år. Annie menar att det är 

denna verklighet som hon och hennes medarbetare måste förhålla sig till. Kravet att behandla 

patienter i rätt tid ökar kravet på avdelningens effektivitetsnivå då de måste ha kapacitet att 

behandla patientflödet. Hennes arbete med målen blir således att säkerställa att hennes 

avdelning är väl fungerande operativt men även fungerande i ett långsiktigt perspektiv. Utöver 

tidigare nämnda kvalitetsmål innefattar avdelningen även ett riksvårdssjukuppdrag som innebär 

att avdelningen inkluderar utökade krav från Socialstyrelsen, vilket särskiljer avdelningen från 

andra likvärdiga sjukvårdsinrättningar i Sverige. Detta ökar pressen på Annies förmåga att 
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säkerställa att verksamheten är effektiv. Det strategiska arbetet utgör således en essentiell del 

för att uppfylla de övergripande målen för avdelningen. Utifrån det material som vi 

tillhandahållit framkommer det att sjukhusledningen har en tydlig ambition att målstyra 

verksamheten mer för att säkerställa avdelningens effektivitet. Annie tillsammans med 

verksamhetsledningen bedömer det därmed angeläget att befästa det strategiska arbetet med 

målen i den operativa kärnan.  

 

4.3 Det är abstrakt  
Det finns olika uppfattningar om vad mål är och hur arbetet ser ut för att uppfylla avdelningens 

mål. Trots att målen ger sken av att vara konkreta och väl formulerade tolkas dem ofta olika av 

huvudman, ledning och medarbetare (Alvesson & Sveningsson 2019). Det kan förklaras med 

hjälp av Weicks teori om hur individer skapar förståelse (1995) för olika fenomen beroende på 

deras utbildningsbakgrund eller yrkeskategori. I detta sammanhang är omvårdnadspersonalen 

påverkade av dels deras utbildning samt vad de själva bedömer inkluderas inom deras 

yrkeskategori. Det finns således en utbildningsmässig skillnad mellan ledning, i detta fall 

områdeschefen Annie, och resterande omvårdnadspersonal. Omvårdnadspersonalen är 

huvudsakligen utbildad i hur de ska bedriva kvalitativ omvårdnad operativt. Utifrån Weicks 

teori om identitet och meningsskapande (1995), kan denna skillnad ses som en förklaring till 

varför omvårdnadspersonalen tolkar det strategiska arbetet med mål annorlunda än ledningen.  

 

Det strategiska arbetet är fastställt av ledningsgruppen där områdeschefen Annie ingår, inom 

ledningsgruppen ingår däremot inte omvårdnadspersonal. Annie betonar vikten av att 

avdelningen måste ha en stabil grund att stå på för att kunna arbeta strategiskt med mål. Hon 

formulerar sig som följande;  

 

“Vi kan inte bygga på något som inte funkar. Och det är också något som 

man lär sig efter hand, det låter kanske jättetöntigt, men man måste alltid 

padda en grund, du måste ha en grund. Om du bygger ett hus på en 

opaddad grund, så rasar huset. Och det är precis såhär också när du 

jobbar här...allting måste sitta innan du kan börja bygga på höjden...men 

inte innan.” Annie, områdeschef 
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Detta citat är talande för hennes uppfattning om hur hon vill leda avdelningen. Hon önskar 

bedriva en väl fungerande verksamhet där personalen har god insikt om vilka de strategiska 

målen är. Annies metafor om betydelsen av en grund kan förklaras med hjälp av Lipskys (1980) 

forskning gällande att mål ibland är svårt att förstå. Att målen är svåra att förstå ökar vikten av 

att verksamheten har en god grundläggande förståelse i arbetet med de strategiska målen. I syfte 

att skapa förståelse bland personalen på avdelningen har enhetschefen Beatrice tillsammans 

med närledningsgruppen, där enhetscheferna ingår, ämnat konkretisera de strategiska målen;  

 

“Vi har först och främst utifrån närledningsgruppen dragit ner detta till 

vad det är vi kan göra… Och utifrån det har vi tillsammans med 

verksamhetsutvecklare tittat vidare på vad är det vi kan göra utifrån 

avdelningen för att ändå leva upp till de målen. Där vi sedan förmedlar ut 

detta och jobbar aktivt med detta genom olika grupper, ofta är det någon 

form av utvecklingsarbeten i de här målen, hur det ska kunna bli en bättre 

organisation och så vidare.” Beatrice, enhetschef 

 

Beatrice menar att de strategiska målen aktivt brutits ner för att tydligt kommuniceras till 

medarbetarna i syfte att utveckla och förbättra avdelningens arbete och därmed verka för att 

uppfylla sjukhusets mål. Å andra sidan menar flertalet av intervjuobjekten, däribland en annan 

enhetschef, Filippa, att strategiska mål är ett abstrakt begrepp som inte känns bekant. I 

nedanstående citat beskriver enhetschefen Filippa hennes uppfattning;  

  

“Det är inte teoretiskt för oss...Vi hatar allt som är abstrakt. Vi hatar att 

arbeta med resultat och med Springlife. Vi hatar risk och 

konsekvensanalyser, vi hatar handlingsplaner.” Filippa, enhetschef  

 

Detta citat beskriver hur Filippa upplever strategiska moment som ingår i hennes 

arbetsbeskrivning som abstrakt och svårbegripligt. Hon anser att det inte är teoretiskt betingat 

för henne. Hon menar att arbeta strategiskt med mål inte är en kunskap som hon är bekant med. 

Detta uttalande går i linje med Lipskys (1980) forskning som poängterar att mål satta av ledning 

kan vara svårt för den operativa nivån att förstå vilket kan medföra problem med att arbeta med 

mål och således uppfylla dem. Analyserna som Filippa nämner är begärda av ledningen som 

står över henne i hierarkin. Syftet med analyserna är att ledningen önskar information från 

personer nära den operativa verksamheten och således axla ansvaret för att arbeta mot de 
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strategiska målen. Ledningens önskemål är att decentralisera det strategiska arbetet men utifrån 

Filippas perspektiv upplever hon arbetet som abstrakt och kan inte se vilken funktion de 

kommer att ha i den operativa verksamheten. Utifrån Filippas perspektiv upplever hon att det 

är irrelevant så fort hon inte förstår vilket bidrag det genererar för avdelningen. Filippas 

uttalande kan förklaras med hjälp av Siverbo och Åkessons (2009) forskning som påvisar att 

den ökade NPM-orienteringen medfört att vårdsektorns ambitioner om att arbeta målinriktat 

resulterat i en överdosering av styrning. Den ökade styrningen är tidskrävande vilket medför att 

Filippa får mindre tid att ägna åt den operativa verksamhetens nuvarande problem. Kravet på 

att arbeta strategiskt går således ut över det operativa fokuset i verksamheten (Siverbo & 

Åkesson, 2009).  

 

Å andra sidan menar Drucker (1954) att det är av betydelse att involvera omvårdnadspersonalen 

i den strategiska processen trots att det är tidskrävande för enhetscheferna i den operativa 

verksamheten. Drucker menar att omvårdnadspersonal bör utgöra en aktiv del för att bidra med 

deras perspektiv och förbättra deras förståelse för det strategiska arbetet med mål. Detta bidrar 

till ett högre intresse och bättre förståelse för omvårdnadspersonalen för att kunna uppfylla de 

strategiska målen, vilket är ledningens ambition (Drucker, 1954). Enhetschefen Filippas 

inställning kan utifrån Druckers perspektiv förklaras av att hon inte involveras i tillräcklig 

utsträckning i det strategiska arbetet med mål. Detta kan bero på att hennes förståelse och 

inställning till det strategiska arbetet påverkats av hennes utbildningsbakgrund och 

yrkeskategori (Ouchi, 1979).  

 

En del av ledningens arbete med att arbeta mer målfokuserat är att genomföra 

medarbetarundersökningar. Springlife är en medarbetarundersökning som årligen genomförs 

på specialistavdelningen. Enkäten ämnar undersöka hur medarbetarna upplever den rådande 

arbetssituationen. Undersköterskan Inger menar att även hon upplever det strategiska arbetet 

med mål som abstrakt och anser att medarbetarundersökningen inte är utformad på ett tydligt 

sätt;  

 

“Jag tycker den [Springlife] är ganska luddig… Det är många frågor, men 

den är svår att förstå sig på. Vad är det som [de] frågar efter specifikt? 

Sen visar den ju egentligen inte verksamheten som den är alltid; om det är 

en svår och tuff period just nu då blir svaren sämre, är det strålande så 

blir det ju bättre [resultat]” Inger, undersköterska 
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Inger som har arbetat inom vården i 17 år och deltagit i flertalet medarbetarundersökningar, 

anser att frågorna som ställs är svårbegripliga då hon upplever dem otydliga. Vidare är hon 

även osäker på vad syftet med undersökningen är, det vill säga vad ledningen önskar få fram 

med undersökningen. Hon menar att undersökningen inte ger en rättvisande bild av 

verksamheten utan endast visar en ögonblicksbild som inte nödvändigtvis är förenlig med den 

sammantagna situationen. Hon menar att om undersökningen genomförs under en lugnare 

arbetsperiod blir undersökningens resultat annorlunda i förhållande till en stressigare. 

Enhetschefen Filippa pratar också om Springlife som en otydlig medarbetarundersökning;  

 

 “Ja, för det är väldigt konstiga frågor, jag har jättesvårt för abstrakta 

frågor och det har omvårdnadspersonal överlag, att förstå. Det är 

framtaget kanske ur er värld, och det är ett språk som inte riktigt talas 

inom sjukvården så de vet ju knappt vad de har svarat på” Filippa, 

enhetschef 

 

Undersköterskan Inger och Filippa menar således att undersökningen som utgör en del av det 

strategiska arbetet inte blir konstruktivt då innehållet inte anpassats tillräckligt till 

omvårdnadspersonalen. De menar att Springlife därmed kan uppvisa ett felaktigt resultat, både 

med hänsyn till varierande arbetssituationer samt att omvårdnadspersonalen inte förstått 

frågornas innebörd. Vidare menar Filippa att undersökningen involverar begrepp och termer 

som inte är tydliga för omvårdnadspersonal. Hon anser att det är ett språkbruk som är förenligt 

i en mer business-orienterad verksamhet och inte i vårdmiljön. Hon menar att om det föreligger 

oklarheter i vad som efterfrågas från ledningen i dessa typer av styrningsåtgärder kan det bli 

svårt för medarbetarna att förstå meningen och syftet med dem.  
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Omvårdnadspersonal upplever att mål är ett abstrakt begrepp, i nedanstående citat beskriver 

Gudrun, medicinsk sekreterare, hennes uppfattning av hur mål inkorporeras i hennes dagliga 

arbete;  

 

 “Jag vet inte om vi har några tydlig mål, det är ju något att arbeta mot. 

Vi har ju mål för verksamheten, vi är en del av det. Men för vår 

[medicinska sekreterare] del är det att se till att skrivandet blir gjort så 

att vi uppfyller återbesökstider och nybesökstider eftersom det mäts. Jag 

sitter inte och har någon tydlig målbild, det är mer vad ska jag göra idag. 

Jag har en tydlig lista. Mål är ett väldigt luddigt begrepp för min del.” 

Gudrun, medicinsk sekreterare 

 

Detta citat visar att Gudrun som sekreterare är medveten om att det finns konkreta mål som 

berör hennes yrke, men hon upplever inte att hon kan beskriva de formaliserade och strategiska 

målen. Hon är medveten om att de existerar och vidtar de åtgärder som hon kan för att uppfylla 

de krav som finns utifrån hennes arbetsbeskrivning. Hon exemplifierar hennes agerande genom 

att beskriva hennes arbetsuppgifter kring åter- och nybesökstider, då hon är medveten om att 

dessa mäts. Trots hennes agerande att verka för att uppfylla målen, upplever hon ändå begreppet 

mål som abstrakt. Bilden av att mål är ett abstrakt begrepp för omvårdnadspersonal med ett 

oklart innehåll förstärks därmed ytterligare.  

 

Sammanfattningsvis beskriver detta avsnitt att omvårdnadspersonalen är medvetna om att det 

pågår ett strategiskt arbete med mål, men vad mål är och innebär upplevs främmande. Flera av 

intervjuobjekten uppfattar begreppet mål som abstrakt samtidigt som de menar att det är svårt 

att veta vilka mål som kan kopplas till deras dagliga arbete. Omvårdnadspersonalen menar att 

de upplever att den ökade graden av styrning och arbetet med de strategiska målen medför 

minskat tidsutrymmet för att rikta energi mot den operativa verksamhetens nuvarande problem 

(Siverbo & Åkesson, 2009). Enligt Drucker (1954) är det viktigt att involvera 

omvårdnadspersonalen i de strategiska styrningsförsöken för att skapa en större förståelse för 

målen. I vilken utsträckning detta har gjorts framkommer inte, men det är av intresse att 

beskriva vilka övriga förklaringsfaktorer som påverkar uppfattningarna om arbetet med de 

strategiska målen. I nästkommande stycke presenteras därför en utveckling av resonemanget i 

syfte att bidra med en djupare förståelse. Detta görs genom att addera yrkesidentitetens 

betydelse.  
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4.4 Yrkesidentiteten styr uppfattningen  
Specialistavdelningen har enligt flera av intervjuobjekten en tydlig och uttalad värdegrund. 

Enligt Ouchi (1979) delar omvårdnadspersonal gemensamma värderingar och normer som 

grundas i deras yrkesidentitet. Detta framkommer bland majoriteten av intervjuobjekten som 

betonar att värdegrunden är en central del av vårdyrket. Områdeschefen Annie menar att 

värdegrunden är nära sammanlänkad med målen då det fungerar som en form av styrning där 

ledningen kan påverka omvårdnadspersonalens värderingar och därmed beteende i önskvärd 

riktning. Det kan ses som en form av normativ styrning (Alvesson & Sveningsson, 2019). 

Flertalet återger vilka värderingar som är gällande på avdelningen. Undersköterskan Elisabeth 

beskriver dem som följande;  

  

“Välkomnande för mig är ju att man hälsar på alla man bjuder in alla och 

att alla känner att man är välkommen in hit här. Omtanke är ju att finnas 

där både för patienter och medarbetare, stötta och hjälpa varandra. 

Respekt för mig är väl att visa att det är okej att visa att man är den man 

är. Även om vi har helt olika sätt på att se på saker och ting kan man lyssna 

och acceptera … Det är likadant som privatperson. Om man sitter och 

pratar om privatlivet och att vi då är väldigt olika och då att de är okej att 

vara olika. Drivande ja, det är kanske och komma med förslag och vilja 

jobba avdelningen framåt till det bättre.” Elisabeth, undersköterska 

 

Elisabeth upplever att hon är säker på vilka avdelningens värderingar är och beskriver samtliga 

fyra värderingsord som utgör värdegrunden. Därutöver menar hon att de går i linje med hennes 

personliga värderingar. Hon illustrerar även hur värderingarna appliceras i hennes operativa 

arbete. Värdegrunden går i linje med den normativa styrningsstrategin som innebär att 

ledningen styr medarbetarna genom att implementera gemensamma värderingar och därmed 

påverka beteende och agerande (Alvesson & Sveningsson, 2019). Intervjuerna med 

omvårdnadspersonalen visar däremot att de ser värdegrunden som en naturlig del av deras yrke 

istället för ett försök av ledningen att styra dem i en specifik riktning. Till skillnad från 

avdelningens värderingar upplever ett flertal av de intervjuade att målen är mindre tydliga. De 

bedömer inte att målen har en lika stark koppling till deras yrkesidentitet. Flertalet påvisar att 
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de upplever en större osäkerhet kring vilka målen är samt dess innebörd. Undersköterskan Inger 

beskriver hennes uppfattning om arbetet med de strategiska målen som följande;  

 

“Det finns någon målbeskrivning för regionen, men jag kan inte säga dem 

direkt. Här har vi inga direkt skrivna mål utan vi alla jobbar väl för att 

patienten ska ha det bra” Inger, undersköterska 

 

I ovanstående citat beskriver Inger att mål inte är en del av hennes arbetsbeskrivning och således 

en aspekt som hon inte anser ingå i hennes yrke som undersköterska. Hon anser att 

värderingarna är primära eftersom de har en stark förankring till hennes arbete med patienter. 

Detta resonemang går att förklara utifrån Alvesson & Cizinsky (2018) som menar att 

omvårdnadspersonal delar en stark gemensam vision om att placera patienten i centrum och 

bedriva bästa tänkbara vård. Även Hofstede (1998) menar att sociala normer är en form av 

kollektiva värderingar och antaganden om vad som är socialt accepterat. Värdegrunden har 

således som syfte att rationalisera normer på specialistavdelningen och därmed påverka 

omvårdnadspersonalens beteende. Å andra sidan upplever Inger att mål, som tidigare nämnt, är 

abstrakt utan en direkt koppling till hennes dagliga arbete. Hon påvisar att hon är medveten om 

att mål existerar, men hon bedömer att dem inte berör henne. Vidare upplever undersköterskan 

Elisabeth en liknande beskrivning som Inger, och tydliggör att hon anser att det strategiska 

arbetet är en uppgift för ledningen;  

 

“Målen är ingenting som jag tänker på i det vardagliga..., det finns ju 

säkert jättemycket strategier, och de [ledningen] har säkert en jättebra 

plan på detta. Men det är inte något man tänker på det sättet” Elisabeth, 

undersköterska 

 

Citatet beskriver hur Elisabeth upplever att det strategiska arbetet med mål inte är en del av 

hennes vardagliga arbete. Elisabeth menar att hennes främsta uppgift som undersköterska är att 

vårda patienter kvalitativt. Denna åsikt går enligt Elisabeth i linje med medicinsk etik som utgör 

en del av vårdutbildningen. Yrkesidentiteten är således stark och baserad på utbildningen som 

präglar vad omvårdnadspersonal bedömer att de kan, får och ska göra (Thunborg, 1999). 

Utifrån Elisabeths uppfattning menar hon att det strategiska arbetet primärt är beläget på 

ledningsnivå och att det därmed inte ingår i hennes arbetsbeskrivning. Elisabeth påvisar en stark 

tilltro till ledningen och förväntar sig att det strategiska arbetet bedrivs av just ledningen. Detta 
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kan förklaras med hjälp av Rousseaus (2001) teori om det psykologiska kontraktet. Rousseau 

menar att medarbetare och ledning har olika förväntningar på varandra. Utifrån detta perspektiv 

verkar det saknas en medvetenhet för att ledningen har ökat kraven på omvårdnadspersonalen 

att verka strategiskt mot de uppsatta målen. Det råder således oklarheter kring vilka 

förväntningar ledningen har på sina anställda, då flertalet av dem inte förstår syftet med att 

kunna målen. Denna asymmetri kan enligt Rousseau föranleda att det psykologiska kontraktet 

mellan medarbetarna och ledningen försämras. Flertalet medarbetare påvisar att de inte är säkra 

på vilka mål som föreligger samt vilken funktion de själva spelar i arbetet med att uppfylla 

dessa. Bunderson (2001) menar att om förväntningarna inte stämmer överens finns det en ökad 

risk för att omvårdnadspersonalens effektivitet och produktivitetsgrad försämras.  

 

Målen upplevs alltså inte vara en del av det dagliga arbetet i den operativa miljön då det inte 

ingått inom deras utbildning och omvårdnadspersonalen upplever således inte värderingsarbetet 

som en en strategi för att verka mot målen. Värderingarna utgör snarare en naturlig aspekt i det 

dagliga arbetet och utgör en central del av vad de anser ingår inom yrkesidentiteten. Denna 

uppfattning bekräftas av undersköterskan Ebba;  

 

“Det gör vi varje dag tänker jag, alla är ju välkomna, det är inga problem, 

vi visar alla omtanke, vi respekterar alla, det gäller för alla mina kollegor. 

Det ingår i vår dagliga vård. Alla de här bitarna är ju bara där, de ingår, 

är det någon av bitarna som fattas så tänker jag att då är det fel yrke.” 

Ebba, undersköterska 

 

Ebba menar att värderingarna utgör en fundamental del i att arbeta inom vården. Om 

värderingarna inte efterlevs befinner man sig, enligt Ebba, i fel sektor. Yrkesidentiteten utgör 

en stor del inom den totala identiteten, det vill säga kopplingen mellan personlighet och 

gemensamt uppbyggda yrkesföreställningar är således nära förgrenade (Pingel & Robertsson, 

1996 & 1998). Ebba och Elisabeth upplever inte att värderingsarbetet är en del av det strategiska 

arbetet, utan en del av deras yrkesidentitet. Å andra sidan menar ledningen att värderingsarbetet 

är nära förankrat med målen och syftar till att styra omvårdnadspersonalen. Ledningens 

perspektiv på hur de styr avdelningen går därmed i linje med den Normativa styrningen, vilket 

innebär att ledningen ser värdegrunden som ett sätt att styra medarbetarnas uppfattningar mot 

ett önskvärt läge (Ouchi, 1979). Det blir dock motsättningsfullt då flera intervjuobjekt påpekar 

att värderingarna inte är befästa från ledningen. Förklaringen är snarare att värderingarna är 
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djupt förankrade i omvårdnadspersonalens yrkesidentitet, det vill säga utbildning och 

uppfattning om vårdyrket. Det finns alltså en asymmetri gällande uppfattningen om vad 

värderingarna har för betydelse och vad som ingår inom omvårdnadspersonalens 

arbetsuppgifter.  

 

Sammanfattningsvis visar det empiriska materialet att de gemensamma värderingar som råder 

på avdelningen är ett resultat av omvårdnadspersonalens utbildningsbakgrund och därmed en 

del av deras yrkesidentitet. Omvårdnadspersonalen uppfattar således inte värdegrunden som ett 

styrningsförsök utan utgör snarare en självklar del av omvårdnaden. De uppfattar värderingarna 

som självklara medan ledningen i sin tur hävdar att värderingarna är nära förankrade med 

målen. Trots detta, finns det en betydande skillnad i hur omvårdnadspersonalen uppfattar 

värderingar och mål. Omvårdnadspersonalens uppfattningar om strategiskt arbete med mål kan 

således inte enbart förklaras utifrån att begreppet mål anses vara abstrakt. Det är även 

yrkesidentiteten som präglar omvårdnadspersonalens bild av vad deras arbetsbeskrivning 

inbegriper. Vad som ännu inte har tagits hänsyn till är de organisatoriska förutsättningarna, 

denna betydelse kommer därför att preciseras i det tredje och avslutande analysavsnittet.  

4.5 Det är inte prioriterat  
Flertalet av intervjuobjekten beskriver den rådande arbetssituationen på avdelningen som 

stressig och att det ständigt råder hög arbetsbelastning. Arbetsmiljön karaktäriseras av flertalet 

komplikationer som de bedömer är vanligt förekommande problem. Omvårdnadspersonalen 

menar att situationen på avdelningen inte är unik för dem utan återkommande inom hela 

vårdsektorn. Exempelvis beskriver intervjuobjekten att avdelningen tampas med resursbrist, 

vårdplatsbrist och rekryteringsproblematik. Detta är organisatoriska förutsättningar som tar upp 

mycket av omvårdnadspersonalens arbetstid och förhindrar dem att prioritera det strategiska 

arbetet. Sjuksköterskan Helena beskriver den nuvarande situationen som följande;  

  

“Nu har vi stängt ner vårdplatser på grund av personalbrist. Det var 

jättetungt och mycket belastning med tuffa patientgrupper under julen. Så 

vi har stängt ner vårdplatser, men det händer sällan att vi inte har 

överbeläggningar” Helena, sjuksköterska  
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Situationen som Helena beskriver är att avdelning nått en arbetsbelastning som är utöver det 

vanliga. Hon beskriver att det är vanligt förekommande för avdelningen att de har 

överbeläggningar, men situationen under julen medförde att de till slut fick stänga vårdplatser 

för att få möjlighet att återhämta sig. Helena menar att vårdplatsbristen huvudsakligen är en 

konsekvens av personalbrist i kombination med att patienter som inte tillhör avdelningen 

behandlas, vilket kräver utökad omvårdnad i form av fler resurser. Helena upplever att 

arbetsmiljön är påfrestande och utifrån hennes perspektiv riktas fokus mot att kunna hantera 

det dagliga patientflödet. Vidare beskriver Gudrun, medicinsk sekreterare, hennes uppfattning 

om arbetssituationen;  

 

“Vi har extremt tunga patienter. Det är en tung arbetssituation. Vi äger 

inte våra egna vårdplatser utan det är sjukhuset, så vi kan få patienter som 

har alla möjliga problem” Gudrun, medicinsk sekreterare 

  

Ovanstående citat beskriver att även Gudrun upplever arbetssituationen som stressig samt att 

problematiken är mångsidig. Utifrån hennes perspektiv är problematiken inte enbart riktad mot 

resursbrist utan menar att det finns utökade krav på att avdelningen ska ta emot andra patienter 

än vad den huvudsakligen är avsedd för. Hon menar att detta försämrar omvårdnadspersonalens 

arbetssituation ytterligare. Denna uppfattning delas även av enhetschefen Filippa;  

  

“Det är det vi kämpar med hela tiden; att hålla vårdplatser öppna, ha rätt 

resurser på operation, att ha rätt kompetens på plats. Det är väldigt svårt 

att vara enhetschef just på det området. Det är det största problemet. 

Vårdplatserna finns i sängarna och vilka patienter man har är det som 

påverkar arbetsmiljön allra mest. Där har jag inget att säga till om och 

det är frustrerande.” Filippa, Enhetschef  

 

Filippa beskriver att hon upplever en ständig press att erbjuda vårdplatser för patienter och bistå 

sjukhuset utifrån det behov som finns. Hon menar att det är en daglig utmaning för henne att 

säkerställa att avdelningen innefattar rätt kompetens för att hantera patienttrycket. Filippa 

upplever därför att hennes möjligheter att förbättra arbetsmiljön för de anställda är begränsad. 

Istället för att ges möjlighet att åtgärda och förbättra den nuvarande problematiken tillskrivs 

hon arbetsuppgifter av strategisk karaktär, utan att hon upplever att det finns en reell koppling 

till den operativa miljön. Hennes åsikt går i linje med Siverbo och Åkessons (2009) forskning 
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som tyder på att kravet på ökad styrning medför att mindre uppmärksamhet riktas mot det som 

bedöms essentiellt just nu, det vill säga den operativa verksamhetens problematik såsom 

vårdplatsbrist, resursbrist samt rekryteringsproblematik. Denna prioritering påverkar således 

även omvårdnadspersonalens operativa arbetsmiljö.  

 

Enhetscheferna som intervjuats beskriver att de upplever att dem samt deras personal har en 

påfrestande daglig arbetssituation, men enhetschefen Beatrice menar att omvårdnadspersonalen 

därutöver bär ett ansvar för medarbetarskapet. En aspekt som hon bedömer är en central del 

inom omvårdnadspersonalens yrkesroll;  

  

“Medarbetarskap betyder att du som anställd har ett ansvar i att hålla sig 

uppdaterad, hålla sig framme och vara aktiv i möten, vara aktiv i 

utvecklingsarbeten. Vara lite drivande själv och ta för sig och framförallt 

ta del av information som händer. Vara delaktig i olika sammanhang. Vår 

tanke är att arbeta vidare med det. På något vis så blir det lätt det här att 

man förväntar sig att få information, att få hjälp, att få saker till sig. Det 

är den andras skyldighet att faktiskt själv ta reda på, vara aktiv i, man kan 

inte sätta sig ner och förvänta sig att bli matad. Det ingår i ens anställning 

att vara aktiv i frågor. “Beatrice, enhetschef 

 

Citatet beskriver Beatrice uppfattning om att omvårdnadspersonal innefattar ett egenansvar 

trots att arbetssituationen är tung. Hon anser att omvårdnadspersonal ska och bör hålla sig 

uppdaterad med information om verksamheten samt agera drivande i diskussioner och visa 

intresse för utvecklingsarbetet. Hon beskriver att hon uppfattar att omvårdnadspersonal 

förväntar sig att få all nödvändig information tillhandahållen från ledningen, utan att själv 

påvisa ett eget intresse och engagemang till att själv inhämta informationen. Hon anser att 

omvårdnadspersonal innefattar en egen skyldighet i att vara en drivande medarbetare. Utifrån 

hennes perspektiv är medarbetarskapet en aspekt som måste hanteras trots en ansträngd 

arbetssituation och utgör en central del i arbetet mot att arbeta strategiskt med målen.  

 

Beatrices förväntningar på hennes medarbetare kan förklaras med hjälp av Rousseaus (2001) 

forskning gällande det psykologiska kontraktet som finns mellan medarbetare och ledning. Som 

tidigare diskuterats menar Bunderson (2001) att olika uppfattningar gällande förväntningar kan 

resultera i att förtroendet mellan parterna försämras och bidra till en ökad risk för att 



 41 

effektivitetsgraden hos medarbetarna minskar. Rousseau och Bunderson poängterar att 

osäkerhet gällande förväntningar kan resultera i minskad arbetstillfredsställelse och förtroende 

för ledningen. Å andra sidan beskriver enhetschefen Filippa att hon upplever att målen inte 

inkorporerats i den operativa miljön;  

 

“Vi arbetar inte med mål, vi har börjat nu efter Springlife och sen 

sjukhusledningen har gått ut och vill målstyra mer. Vi har börjat arbeta 

med de nu, men de är långt ifrån ute på golvet eller färdiga” Filippa, 

enhetschef 

 

Citatet beskriver att hon som enhetschef inte tidigare arbetat med att inkorporera de strategiska 

målen i den operativa kärnan. Som tidigare framkommit bedömer hon mål som abstrakt samt 

att hon prioriterat att hantera de dagliga utmaningarna före arbetet med mål. I tidigare 

analysavsnitt har Filippa poängterat att hon inte sett vilket syfte målen har haft för avdelningen 

men till följd av ökat tryck från ledningen, det vill säga områdeschefen Annie, har hon tvingats 

att påbörja arbetet. Hon menar därmed att hon har förståelse för att omvårdnadspersonal inte 

prioriterat arbetet mot de strategiska målen då de på liknande grunder som hon själv avböjt att 

prioritera det. Grundförutsättningarna för att påbörja arbetet mot de strategiska målen anser hon 

inte funnits. Enhetscheferna Filippa och Beatrice har således prioriterat frågan på olika sätt, 

men båda individerna upplever att ledningen och Annie önskar att arbetet med målen bör 

bedrivas i ökad utsträckning. Filippas upplever att hennes inställning till målen inte uppskattats 

av Annie och beskriver situationen som följande;  

 

 “Haha, de blir helt tokiga på mig. Speciellt Annie och Annie är ju väldigt 

målinriktad och hon tycker ibland att jag är sirap här asså.” Filippa, 

enhetschef 

 

Filippa beskriver att hon är medveten om att områdeschefen Annie inte uppskattar hennes 

prioritering om att inte arbeta med de strategiska målen i den operativa kärnan. Enhetschefen 

Beatrice beskriver att även hon upplever situationen som känslomässigt laddad, huvudsakligen 

i diskussioner med omvårdnadspersonal. Hon upplever att omvårdnadspersonalen känner sig 

kritiserade när samtalet kommer på tal. I nedanstående citat beskriver Beatrice hennes tolkning 

av situationen;  
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“Det blir lätt laddat det här med ”vad är det nu vi inte har gjort?” kan 

jag få en känsla av. Att vi lägger det mer på gruppdynamik och hur det ser 

ut i gruppen när man är rätt många nya. Vad händer i gruppen med 

gruppsykologi och utifrån det att det är var och ens ansvar. Vad det 

innebär att vara medarbetare och vad har man för rättigheter och 

skyldigheter. Jag tror att man behöver lyfta det med lite jämna mellanrum. 

“Beatrice, enhetschef 

 

Beatrice menar att situationen är komplicerad och det är lätt att omvårdnadspersonalen upplever 

att de blir kritiserade i diskussioner likt dessa. Beatrice menar att hon försöker minska de 

kritiska inslagen och försöker istället påvisa behovet av att personalen tillsammans diskuterar 

situationen för att nå en positiv progression. Hon menar att ett lämpligt tillvägagångssätt är att 

vända sig direkt till gruppen för att öka förståelsen och poängtera behovet av att den samlade 

personalstyrkan gemensamt verkar för att arbeta med de strategiska målen. Hon menar att 

egenansvaret som var och en besitter är en central komponent. Vidare upplever flertalet 

intervjuobjekt att deras arbetsinsats inte är tillräcklig till följd av det tuffa arbetsklimatet. I 

nedanstående citat beskriver undersköterskan Elisabeth hur hon upplever situationen; 

 

“Nej, det är väl mest dagar när det varit mycket och göra. Då kan man 

känna; Gud, idag har jag inte gjort något fast man har gjort hur mycket 

som helst. Men när man går härifrån så känner man nej, jag har inte gjort 

någonting. Det är väl mest dom dagarna som man känner, nej idag var 

ingen bra dag.” Elisabeth, undersköterska 

 

Elisabeth upplever att det finns dagar där hon arbetat hårt och är medveten om att hon utfört 

flertalet arbetsuppgifter, men trots det beskriver hon att hon upplever att hon inte gjort 

tillräckligt. Flertalet intervjuobjekt menar att de ofta saknar tid för att dels hinna med samtliga 

arbetsuppgifter men även tid för att kunna ge patienterna lite extra tid som exempelvis fem 

minuters småprat. I nedanstående citat beskriver sjuksköterskan Helena hennes uppfattning;  

 

“En daglig utmaning, ja, att hinna med allt man har planerat plus det lilla 

extra. Som gör väldigt mycket för patienten tycker jag. Att ha den stunden 

att sätta sig ner och ge lite tid. Det lilla extra, det är en utmaning.” Helena, 

sjuksköterska  



 43 

 

Helena menar att hon har svårigheter i att fullfölja dagens samtliga arbetsmoment och har 

därmed minskat utrymme för att ge en extra kvalitativ omvårdnad för patienten. Den operativa 

verksamheten upplever hon som tillräckligt utmanande att hantera. Ledningens önskemål och 

förväntningar om att hon även ska fullfölja sitt medarbetarskap och verka mot de strategiska 

målen upplevs därmed som ett mindre prioriterat område. Helenas svar kan således tolkas som 

att hon bedömer det svårt för omvårdnadspersonal att prioritera det strategiska arbetet mot 

målen när tid saknas för att fullfölja de operativa förpliktelserna som ingår i hennes 

arbetsbeskrivning. Den lägre grad av prioritering behöver inte enbart förklaras av att hon inte 

ser det som en del av hennes yrkesidentitet, utan på grund av att hon inte har tillräckligt med 

tid. Denna uppfattning instämmer områdeschefen Annie med;  

 

“Nej, det är ganska dåligt men det är inte för att man inte vill. Det är för 

att man inte hinner och inte orkar. Arbetsmiljön är otroligt stressig och 

det är knappt att de hinner kissa och äta lunch. Och när de väl är lediga 

ringer vi dem och frågar om de kan komma in och jobba extra. Så det är 

inte ovilja på något sätt utan jag tror inte det och jag vill inte tro det. Utan 

jag tror att det är mer; jag hinner inte, jag orkar inte, och därmed inte 

riktigt bryr sig.” Annie, områdeschef 

 

Detta citat beskriver att Annie är medveten om att omvårdnadspersonalen har en belastad 

arbetssituation och saknar grundförutsättningar till att ibland kunna ta den extra tiden för att 

hålla sig uppdaterad gällande information som exempelvis berör mål eller övrigt 

utvecklingsarbete. Annie poängterar att hon inte tror eller vill tro att det är till följd av bristande 

engagemang, utan snarare ett resultat av arbetssituationen. Annie menar att 

prioriteringsaspekten inte är ett resultat baserat på ointresse utan sker till följd av att 

omvårdnadspersonal inte har tillräcklig ork. Det empiriska materialet uppvisar dock en 

motsättning i förhållande till vad Rousseau (2001) samt Bunderson (2001) menar. Istället för 

att olika förväntningar mellan ledning och medarbetare bidrar till ett försämrat förtroende visar 

vårt framtagna material att förväntningarna kan sättas i relation till grundförutsättningarna. 

Konsekvenserna av att medarbetare och ledning har olika förväntningar som inte går i linje med 

varandra behöver således inte leda till försämrat förtroende.  
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Sammanfattningsvis belyser detta avsnitt att organisatoriska förutsättningar bidrar till att 

omvårdnadspersonalen inte kan prioritera det strategiska arbetet med mål i den utsträckning 

som önskas av ledningen. Det empiriska materialet visar att omvårdnadspersonalens fokus är 

att sätta patienten i centrum och bedriva kvalitativ vård. Ett flertal av intervjuobjekten upplever 

till och med att detta är svårt att hinna med till följd av att vårdmiljön tampas med ett flertal 

problematiska aspekter. Att därutöver rikta fokus mot att arbeta mer strategiskt verkar därför 

inte vara av prioritet. Trots arbetssituationen menar ledningen att det är viktigt att medarbetarna 

är medvetna om att de innefattar ett egenansvar för att driva verksamheten. Det är således 

möjligt att det finns olika förväntningar från medarbetare och ledningen. Prioriteringarna är 

även olika mellan de två enhetscheferna vilket även kan ha påverkat omvårdnadspersonalen 

uppfattningar. Sammantaget kan vi konstatera att det finns flera olika faktorer som förklarar 

omvårdnadspersonalens uppfattningar om det strategiska arbetet med mål.  
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Resultat 
I detta kapitel ämnar vi besvara arbetets frågeställning; Hur uppfattar omvårdnadspersonal 

strategiska mål i den operativa verksamheten?  

 

Analysavsnittet har beskrivit tre alternativa svar på hur omvårdnadspersonalen uppfattar arbetet 

med de strategiska målen. Det första och inledande svaret påvisar att managementtermer likt 

mål upplevs vara ett abstrakt begrepp vars syfte och innebörd upplevs otydligt. En potentiell 

förklaring är att begreppet och det strategiska synsättet inte utgör en central del inom 

vårdutbildningar. Det medför således att analysavsnittets andra avsnitt möjligen bidrar med 

ökad förståelse. Nämligen att omvårdnadspersonal inte bedömer strategiskt arbete med mål som 

en del av deras yrkesidentitet. Som framkommit menar majoriteten av omvårdnadspersonalen 

att de upplever värderingsarbetet som en fundamental och naturlig del inom deras yrke, men 

arbetet med strategiska mål upplevs vara en fråga på ledningsnivå.  

 

Det tredje svaret som berör omvårdnadspersonalens prioriteringar problematiserar bilden och 

menar att de givna grundförutsättningarna medför svårigheter för omvårdnadspersonal att få 

möjlighet att arbeta just strategiskt med de uttalade målen. Prioriteringsaspekten behöver inte 

nödvändigt ses som ett bristande intresse utan snarare som en konsekvens av den tunga 

arbetsbelastningen. Trots att ledningen önskar att omvårdnadspersonalen vidtar egenansvar och 

verkar för att utveckla avdelningen genom att arbeta med de strategiska målen finns det även 

en tydlig förståelse för att frågan inte prioriteras i högre utsträckning. Även detta beror på de 

ovannämnda organisatoriska förutsättningarna. Sammantaget visar vårt empiriska material att 

omvårdnadspersonalen upplever det strategiska arbetet mot mål som abstrakt och otydligt, men 

den bidragande orsaken är inte per automatik bristande intresse utan snarare en fråga om 

prioriteringar samt en stark yrkesidentitet. Varför agera strategiskt när den operativa 

verksamheten just nu brinner? Omvårdnadspersonal ämnar troligen släcka bränder i nutid innan 

de har ork för att hantera framtiden.  
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Slutsats och diskussion 
I detta avsnitt önskar vi uppfylla uppsatsens syfte genom att bidra med en djupare förståelse 

för hur omvårdnadspersonal uppfattar strategiska styrningsförsök. Vi önskar därmed bidra 

med ett utvidgat perspektiv för hur strategisk ledning uppfattas inom vårdsektorn. Vår ambition 

med detta avsnitt är att lyfta abstraktionsnivån och behandla det slutsatsen kopplat till 

uppsatsens syfte. Slutligen ämnar vi ge förslag på vidare forskning.  

 

Den offentliga sjukvårdens effektivitetsproblematik som uppdagades under 80-talet resulterade 

i åtgärder som innebar att företagsinriktade termer och begrepp inkorporerades inom 

vårdsektorn. NPM-inriktningen bedömdes av flera vara svaret på att lösa sjukvårdens problem, 

men situationen har visat sig vara komplex. Idag omfattar NPM-inriktningen även ökade krav 

på att omvårdnadspersonal bär ett ansvar att arbeta mer strategiskt. I tidigare forskning har 

fokus riktats mot att analysera kostnad kontra kvalitet utifrån NPM och Lean Healthcare. Denna 

uppsats har istället valt att undersöka hur omvårdnadspersonal uppfattar det ökade kraven på 

att arbeta strategiskt med mål.  

 

Som tidigare nämnt kan mål vara ett svårt begrepp att förstå, då innehållet kan upplevas 

otydligt. Frågan är om omvårdnadspersonal kan arbeta strategiskt med mål om de upplever 

begreppet som otydligt eller inte vet innehållet? Och hur ska styrningslitteraturen kunna 

utvecklas vidare om omvårdnadspersonalens uppfattningar inte tas i anspråk i större 

utsträckning? Vi menar att det nuvarande forskningsläget saknar svar på dessa frågor. Vidare 

är det värt att ifrågasätta huruvida det fungerar att inkorporera managementtermer i en 

vårdmiljö då omvårdnadspersonal inte stött på dessa termer och begrepp tidigare. Begrepp 

såsom strategi och mål upplevs således abstrakt av omvårdnadspersonalen. Uppsatsens bidrag 

är därmed att belysa att omvårdnadspersonalens uppfattningar i kombination med 

organisatoriska förutsättningar är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid styrning inom 

vårdsektorn.  

 

Avslutningsvis är vårdsektorn är en komplex miljö som präglas av en stark yrkesidentitet. Vi 

bedömer att den nuvarande litteraturen huvudsakligen skildrar en sida, det vill säga ledningens 

perspektiv, utan att i tillräcklig utsträckning beskriva hur den operativa kärnan upplever den 

ökade målorienteringen. Vi menar att den nuvarande styrningslitteraturen är i behov av ett mer 

mångsidigt perspektiv och anser därmed att omvårdnadspersonalens uppfattningar bör tas i 



 47 

större beaktning. I diskussioner gällande styrning menar vi att fler yrkeskategorier bör 

involveras för att få en bättre förståelse för målstyrningens värde inom vårdsektorn.  

 

Förslag på vidare forskning  

Slutligen menar vi att det finns ett vidare behov av att undersöka hur vårdsektorns samtliga 

yrkeskategorier påverkas av ett ökat fokus att arbeta strategiskt med mål. Forskningsfältet är 

omfattande vilket gör att det finns utrymme att vidareutveckla det bidrag vi kommit fram till. 

En annan aspekt som vi bedömer är av intresse är att andra forskare undersöker om det 

föreligger informationsasymmetrier gällande begrepp som tidigare inte varit en del av 

vårdsektorn. Vad blir konsekvenserna av att införa managementtermer i en stark 

värderingsladdad organisation när medarbetare inte är medvetna om begreppens egentliga 

innebörd?  

 

Därutöver föreslår vi även att uppmärksamhet riktas mot att undersöka kommunikationskanaler 

inom vårdsektorn. Under vår studie har det visat sig påtagligt att kommunikation utgör en 

fundamental aspekt för att bedriva ett strategiskt arbete med ett större fokus på mål. Vi 

uppmanar således andra forskare att undersöka kommunikationens betydelse. Uppsatsens 

huvudsakliga bidrag är därmed att uppmana till vidare forskning inom styrningslitteratur 

berörande vårdsektorn och att mer fokus riktas mot dem som är föremål för styrning.  

 

Anna Bedrot, Lina Cronquist & Anna Dahlqvist Thuresson  
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Bilagor  
Bilaga 1. Intervjumall med områdeschef  
Introduktionsfrågor frågor - gemensamma frågor  
Vad är din position?  
Vad är du utbildad till?  
Var är du placerad?  
Hur länge har du arbetat på avdelningen?  
Vad är din arbetsbeskrivning?  
 
Organisationsstrukturen: 
Hur många hierarkiska nivåer finns det på avdelningen?  
Hur många rapporterar till dig direkt? 
Kan du beskriva organisationsuppbyggnaden?  
Hur uppfattar du kulturen på avdelningen?  
 
Mål:  
Vad har ni för mål med avdelningen?  
Vad skulle du definiera som de viktigaste målen för avdelningen?  
Vem sätter målen?  
Hur arbetar du med målen?  
Har ni både långsiktiga och kortsiktiga mål?  
Vilka mål uppfattar du som viktigast? 
Hur mäter ni målen? När är mål uppfyllda?  
 
Utmaningar:  
Vad har ni för utmaningar/svårigheter inom verksamheten? 
Kan du förklara en daglig utmaning/kortsiktig utmaning?  
Kan du förklara en långsiktig utmaning?  
Hur länge har utmaningen funnits?  
Hur arbetar du med utmaningen?  
 
Förändringsarbete:  
Kan du berätta om en förändring som har påverkat samtliga anställda på avdelningen?  
Vet du varför förändringen genomfördes? Kan du förklara vad den innebär?  
Vad var din inställning till förändringen? 
Vilka var dina förväntningar över organisationsförändringen?  
Hur upplevde du att dina anställdas reaktion på förändringen?  
Vad anser du vara faktorer till ett framgångsrikt förändringsarbete?  
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Bilaga 2. Intervjumall med enhetschefer  
Introduktionsfrågor frågor - gemensamma frågor  
Vad är din position? 
Vad är du utbildad till?  
Var är du placerad? 
Hur länge har du arbetat på Thorax? 
Kan du förklara vad det innebär att vara en enhetschef?  
Vad är din arbetsbeskrivning?  
 
 Organisationsstrukturen: 
Hur uppfattar du den hierarkiska uppbyggnaden? 
Hur många rapporterar till dig direkt? 
Kan du beskriva organisationsuppbyggnaden?  
 
Mål: 
Vad har ni för mål med avdelningen? 
Hur ser er strategi ut utifrån de fyra verksamhetsmålen?  
Vilka mål uppfattar du som viktigast? 
Hur mäter ni målen? När är mål uppfyllda? 
 
Kultur och värderingar  
Hur uppfattar du kulturen på avdelningen? 
Vad är viktigast för dig utifrån ditt yrke?  
Kan du ge exempel på när dina egna värderingar inte fullföljs?  
Inom din arbetsbeskrivning kan du ge ett exempel på när du känner att du ger högkvalitativ 
omsorg?  
Vilka är avdelningens värderingar?  
Vad betyder värderingarna för dig?  
Är värderingarna inkorporerade i Skånes universitetssjukhus generella målen?  
Kan du ge exempel på när värderingarna fullföljs? 
Kan du ge exempel på när värderingarna inte fullföljs?  
Upplever du att dina medarbetare kan de fyra värderingarna?  
Upplever du att ni arbetar mycket med värderingar?  
Hur kommuniceras värderingarna ut? 
Hur har du upplevt kommunikationsdagarna/team-building dagarna?  
 
Utmaningar: 
Vad har ni för utmaningar/Svårigheter inom verksamheten? 
Kan du förklara en daglig utmaning/kortsiktigt? 
Kan du förklara en långsiktig utmaning? 
Hur länge har utmaningen funnits? 
Hur arbetar du med utmaningen?  
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Skulle du säga att någon av de fyra värderingar är kopplade till utmaningen som du nyss 
beskrev?  
 
Bilaga 3. Intervjumall med medarbetare  
Introduktionsfrågor frågor - gemensamma frågor  
Vad är din position? 
Vad är du utbildad till?  
Var är du placerad? 
Hur länge har du arbetat på avdelningen?  
Kan du förklara vad det innebär att vara i din position? Vad är din arbetsbeskrivning?  
 
Organisationsstrukturen: 
Hur uppfattar du den hierarkiska uppbyggnaden?  
Kan du beskriva organisationsuppbyggnaden? 
Mål: 
Vad har ni för mål med avdelningen?  
Hur ser er strategi ut utifrån de fyra verksamhetsmålen?  
Vilka mål uppfattar du som viktigast?  
Hur mäter ni målen? När är mål uppfyllda? 
 
Kultur och värderingar  
Kan du beskriva kulturen på er avdelning? / Hur uppfattar du kulturen på avdelningen? 
Vad är viktigast för dig utifrån ditt yrke?  
Vilka förutsättningar behöver du för att kunna utföra ditt arbete på bästa möjliga sätt?  
Inom din arbetsbeskrivning kan du ge ett exempel på när du känner att du ger högkvalitativ 
omsorg?  
Vilka är avdelningens värderingar?  
Vad betyder värderingarna för dig?  
Kan du ge exempel på när värderingarna fullföljs? 
Kan du ge exempel på när värderingarna inte fullföljs?  
Upplever du att dina kollegor kan de fyra värderingarna?  
Upplever du att ni arbetar mycket med värderingar?  
Hur kommuniceras värderingarna? 
Hur har du upplevt kommunikationsdagarna/team-building dagarna?  
 
Utmaningar: 
Vad har ni för utmaningar/Svårigheter inom verksamheten? 
Kan du förklara en daglig utmaning/kortsiktigt 
Kan du förklara en långsiktig utmaning? 
Hur länge har utmaningen funnits? 
Hur arbetar du med utmaningen?  
Skulle du säga att någon av de fyra värderingar är kopplade till utmaningen som du nyss 
beskrev?  


