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Förord 
 
Jag vill genom denna uppsats bygga vidare på min teoretiska referensram från min C- uppsats  
Lokal älgförvaltning i Västerbotten - en institutionell analys av ramverket som styr älgjakten. 
Jag har under min studietid fastnat för den forskning som rör interaktionen mellan de formella 
och informella reglerna. Jag vill nu applicera detta regelverk på en av Sveriges största 
arbetsgivare, som även har i uppgift att se över den svenska folkhälsan.  
 
Jag vill slutligen tacka personalen vid Sunderbyns sjukhus som har gjort denna undersökning 
möjlig att genomföra.  
 
Louise Nilsson   
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Sammanfattning 
 
Den traditionella arbetsmiljöforskningen består i stor utsträckning av forskning som berör de 

yttre faktorerna på arbetsplatsen. Stora resurser läggs på att kartlägga belastningsergonomin 

på arbetsplatsen, samt vad exponering av kemikalier har för inverkan på arbetstagarna1. Jag 

har valt en annan inriktning att studera faktorer inom arbetsmiljön. Jag vill genom denna 

studie visa på hur landstingets professionella struktur i kombination med de formella och 

informella reglerna påverkar arbetsfördelningen/ arbetsförutsättningen hos de anställda. Enligt 

forskning som bland annat Douglas North presenterar skall alla organisationer till viss del 

präglas av såväl formella som informella regler. I denna uppsats kommer Norths teori 

implementeras på den faktiska verksamheten inom sjukvården. För att stärka mina resultat 

kommer jag att använda mig av Bo Rothstein och Tom Christensen teorier för att förklara hur 

legitimeringsprocessen inom offentlig sektor går till.   

 

Syftet med uppsatsen är att se vilka förutsättningar som skapas för arbetstagarna, när hänsyn 

skall tas till det professionella förvaltningsmönstret i kombination med de formella och 

informella reglerna. Skapar detta formella - och informella ramverk konflikter i den givna 

delegationsordningen som finns inom organisationen? Uppsatsen kommer även att beröra den 

etiska aspekten av det givna förvaltningsmönstret. Empiriavsnittet består av intervjuer vid 

Sunderby sjukhus. Genom de valda frågorna vill jag konkretisera vilka av dessa typer av 

regler som råder i den faktiska verksamheten ute på sjukhuset.  

 

De resultat som kan härledas från de intervjuer som genomförts är att sjukvården präglas av 

en stark organisationskultur bestående av starka formella regler som praktisk används som 

rutiner i den dagliga verksamheten. De informella reglerna som enligt Douglas North bör 

förekomma i de flesta organisationer kan ses som nästintill obefintliga inom mitt 

upptagningsområde. Detta resultat kan ses som ytterst ovanligt, att de formella reglerna är så 

legitima att informella regler inte får fotfäste. Orsaken till detta ovanstående faktum kan 

härledas till att landstinget präglas av en stark organisationskultur som Tom Christensen 

beskriver i sin bok Organisationsteori för offentlig sektor.    
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1 http://www.fas.forskning.se/upload/dokument/publiaktioner/pdf/Arbmiljö%20utvärdering%20jan07.pdf 
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1. Inledning 
 

Den traditionella arbetsmiljöforskningen består i stor utsträckning av forskning som berör de 

yttre faktorerna på arbetsplatsen. Stora resurser läggs på att kartlägga belastningsergonomin 

på arbetsplatsen, samt vad exponering av kemikalier har för inverkan på arbetstagarna2. Jag 

har valt en annan inriktning att studera faktorer inom arbetsmiljön. Jag vill genom denna 

studie visa på hur landstingets professionella struktur i kombination med de formella och 

informella reglerna påverkar arbetsfördelningen/ arbetsförutsättningen hos de anställda.  

 

Alla organisationer består av en uppsättning av formella och informella regler som enskilt 

eller tillsammans skapar ett handlingsmönster för hur individer inom sin profession kan 

förväntas att agera. Vad händer om en anställd väljer att ställa sig utanför den normgivning 

som byggts upp inom organisationen och leder handlingar utanför normen till konflikter på 

arbetsplatsen? Eller råder det en sådan stark organisationskultur inom landstinget att 

handlingar utanför normen kan ses som undantag? Är det bara handlingar som normsätts eller 

är det även beteendemönster som är normgivande inom organisationer? En annan aspekt som 

är central inom sjukvården är vad kan medborgarna förvänta av en specifik yrkeskategori och 

skapar de externa och interna förväntningar på yrkesrollen konflikter i det dagliga arbetet 

(North 1993, Christensen 1999). Detta resonemang ligger till grunden för den undersökning 

som denna uppsats kommer att bestå av. Komplexiteten som denna undersökning medför är 

omfattande därför har jag valt att fokusera min undersökning på landstingets verksamhet ute 

på sjukhusen utifrån ett professionellt legitimeringsperspektiv. Det vill säga hur läkares, 

sjuksköterskors och undersköterskor profession inverkar på organisationsuppbyggnaden.  

 

Landstingets organisation är uppbyggd av ett formellt ramverk som främst består av hälso- 

och sjukvårdslagen men även av kommunallagen. Samt det allmänna regelverket som ligger 

till grund för hur verksamheten skall bedrivas gentemot patienterna. Kan alla organisationer 

förväntas att i viss mån präglas av informella regler och ibland även godtyckliga regler? Jag 

kommer att undersöka vilka förutsättningar som det formella och informella reglerverket 

skapar och om kombinationen av dessa regler ger effekter i arbetsfördelningen.  

 
 

                                                           
2 http://www.fas.forskning.se/upload/dokument/publiaktioner/pdf/Arbmiljö%20utvärdering%20jan07.pdf 
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1.2 Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att se vilka förutsättningar som skapas för arbetstagarna, när hänsyn 

skall tas till det professionella förvaltningsmönstret i kombination med de formella och 

informella reglerna. Skapar detta formella - och informella ramverk konflikter i den givna 

delegationsordningen som finns inom organisationen? Uppsatsen kommer även att beröra den 

etiska aspekten av det givna förvaltningsmönstret. De frågor som jag vill få svar på är:  

 

• Hur påverkar de formella och informella reglerna arbetsfördelningen ute på 

avdelningarna? 

• Kan det anses vara etiskt korrekt att delegera arbetsmoment till personal som saknar 

formell kompetens?   

1.3 Avgränsningar  
 

Undersökningen kommer att beröra norrbottens läns landsting. Undersökning kommer endast 

att fokusera på hur den givna professionen i kombination med de formella och informella 

reglerna inverkar på arbetssituationen, det vill säga hur den enskilde arbetstagaren, uppfattar 

de formella och informella reglerna inom verksamheten. Jag kommer inte att se till om 

organisationen följer de regler som lyder av arbetsmiljöverkets föreskrifter eller av 

branschpraxis. Undersökningen berör endast den praktiska vården vid sjukhusen.  

1.4 Metod och material 
 

Den teoretiska ramen består till en del av Douglas C. Norths teorier kring uppkomsten av 

institutioner, och hur de formella och informella reglerna inverkar på institutionens 

förutsättningar. Som komplement till Douglas C Norths beskrivning av formella och 

informella regler har jag valt att använda mig utav Terence Fells bok Legitimacy and conflict 

– Explaining tension in local Swedish hunting policy där en tredje typ av regler behandlas 

nämligen godtyckliga regler. Den andra delen av den teoretiska ramen består av Bo 

Rothsteins bok Politik som organisation. Förvaltningens grundproblem samt Tom 

Christensens med fleras bok Organisationsteori för offentlig sektor. Landstinget är en 

komplex organisation för att förstå uppkomsten av de befintliga formella och informella 

reglerna krävs en förvaltningsanalys och en förklaring av hur organisationskulturer inverkar 
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på reglers uppkomst. De förklaringar som presenteras i den andra teori delen kommer även att 

användas som ett verktyg i analysen och slutsatserna.     

 

Undersökningen i uppsatsen utförs genom studier av böcker, artiklar och bland annat 

landstingets och socialstyrelsens dokumentation i ämnet. Även sex öppna kvalitativa 

intervjuer har gjorts med personal med yrkesbefattningarna läkare, sjuksköterska samt 

undersköterska. Intervjuerna har skett på två utvalda avdelningar vid Sunderby sjukhus där 

förekomsten av delegering bör vara vanligt förekommande. Valet av dessa tre yrkeskategorier 

är gjort för att få en så adekvat bild som möjligt av arbetssituationen vid norrbottens läns 

landsting. Anledningen till att dessa yrkeskategorier inte är preciserade i empiriavsnittet beror 

på att jag vill garantera mina källor immunitet, eftersom arbetsmiljöfrågor ofta kan vara 

känsliga samtalsämnen på arbetsplatser. Jag ansåg även att jag skulle få mer sanningsenliga 

svar om den intervjuade var skyddad bakom anonymitetens slöja. 

 

 Den skrivna litteraturen som uppsatsen baseras på är framtagen av forskare som behandlar 

ämnen inom sina specialområden. De Internet-källor som använts har hämtats från 

myndigheter och har funnits tillgängligt under lång tid. Douglas North är den teoretiker som 

är mest känd för sin analys av formella och informella regler. Bo Rothstein är även han en 

framstående och ansedd teoretiker som på ett tydligt sätt konkretiserar legitimeringen av olika 

förvaltningsmodeller.          

 

1.6 Disposition 
 

Teoridelen i kapitel två tar upp tre olika former av regler som enskilt eller i kombination kan 

vara upphov till landstingets arbetsklimat. I detta kapitel kommer även termen legitimering av 

förvaltningsmodeller förklaras närmare. Detta för att få en ökad förståelse för uppkomsten av 

de befintliga formella och informella inom landstinget. I det tredje kapitlet presenteras den 

bakomliggande lagstiftningen det vill säga de formella reglerna samt den arbetsordning som 

är aktuell för sjukvården. I det fjärde kapitlet presenteras de öppna intervjuerna som gjorts 

inom sjukvården. Jag vill genom de valda frågorna avgöra vilka typer av regler som generellt 

råder på den aktuella arbetsplatsen; formella, informella eller godtyckliga. Det avslutande 

kapitlet fem består av slutsats och diskussion av arbetsordningen vid norrbottens läns 

landsting. Denna del är direkt kopplad till den teori som pressenterades i kapitel två bestående 
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av Douglas Norths framställning av formella och informella regler, men även Bo Rothstein 

och Tom Christensens tolkningar av legitimeringsprocesser av förvaltningsmönster.   
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2. Legitimering av beslutsordning  

2.1 Formella och informella regler 

Den dominerande forskningen inom institutionsteori stödjer tanken om att samhället inte 

enbart styrs av formella regler, utan även av informella. Dessa regler spelar en avgörande roll 

för hur människor agerar inom sin profession. De flesta formella organisationer bygger sin 

verksamhet på en vetenskaplig grund, även kallat scientific management. Denna 

organisationsform bygger på två grundförutsättningar. Den första förutsättningen är att 

personalen anser att deras arbetsuppgifter är legitima så länge lönen motsvarar 

arbetsuppgifterna. Den andra förutsättningen är att organisationen analyserar 

verksamhetsområdet för att sedan göra organisationen så effektiv som möjligt, både då det 

gäller service och ekonomi. Sientific managementteorin utvecklades i början på 1900-talet av 

den amerikanska forskaren Fredrick W Taylor, hans organisationsteori blev ett verktyg för 

organisationsbildande under hela 1900-talet. Även dagens formella organisationer bygger till 

stor utsträckning på Taylors grundprinciper, att kompetens och kunskaper är några av de 

viktigaste byggstenarna för att skapa hållbara formella organisationer (Basøte, Dahl 1996 s. 

24-25).       

 

Ett annat kännetecken för formella organisationer är ofta någon form av byråkratisk eller 

hierarkisk struktur, denna organisationsform går delvis att återfinna inom landstingets 

praktiska vård. De kännetecken som återfinns inom den byråkratiska och hierarkiska 

organisationen är att berörd personal har klart avgränsade arbetsuppgifter, inom landstinget 

karaktäriseras detta i form av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Den hierarkiska 

strukturen skapar även en fördelning över vem som har den formella kompetensen att fatta 

beslut. En läkares utlåtande väger i de flesta fall högre än ett utlåtande från en sjuk- eller 

undersköterska. Inom landstinget är den formella kompetensen ytterst viktig. En arbetstagare 

kan inte söka en tjänst som läkare om personen inte har den formella kompetensen som 

motsvarar just den tjänsten. En annan punkt som finns både inom byråkratin men även inom 

landstinget är att den enskilde arbetstagaren inte har möjlighet att bestämma över 

organisationens resurser. Resurserna förvaltas av högre instans, i landstingets fall finansieras 

verksamheten till nästan uteslutande del av skattemedel, så politiken kan ses som landstingets 

resursfördelare (Christensen T 2005 s. 36, 42).           
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2.1.2 Formella regler 
 

North beskriver i sin bok Institutionerna, tillväxten och välståndet (1993) för att 

organisationer skall kunna bygga upp en enhetlig struktur anses det nödvändigt att  skapa 

regler och restriktioner som tydligt skall uppge normen för hur organisationen bör/skall se ut. 

Om vi ser bakåt i historien styrdes samhällen av oskrivna traditioner och seder som idag kan 

betecknas som informella regler. Allt eftersom samhället började utvecklas och arbetsgivare 

blev allt mer definierade skapades behov för någon form av normbildning, det vill säga att 

samma regler skall gälla för alla inom organisationen. De formella reglerna blev ett verktyg 

för organisationer att skapa en struktur över hur maktfördelningen skulle ske inom 

organisationen (North 1993 s. 78-79).  

 

De formella reglerna skapar även ett ramverk och en struktur över vilka lagar och regler som 

är legitima för de medverkande inom organisationen (North 1993 s. 78-79). Reglerna bidrar 

även till en ökad trygghet för den anställde, som kan likställas med anställningstrygghet 

(North 1993 s. 87). Individen undviker genom tillämpningen av de formella reglerna att känna 

sig otrygg i de uppdrag denne företar sig. En elementär förutsättning för att formella regler 

skall följas är en bra och tydlig lagstiftning och klara direktiv från arbetsgivaren. En 

arbetsplats skulle aldrig fungera om inte stora delar av de uppsatta reglerna skulle accepteras 

och följas av de anställda, det vill säga att de anställda anser styrningen som legitim. Om vi 

endast skulle studera arbetssituationen genom den formella inriktningen skulle vi få en 

ofullständig bild av verkligheten. Organisationer kan ses som en kombination av formella och 

informella regler.  
 

De formella reglerna skall vara de som styr organisationen men de formella reglerna stöter 

ofta på motstånd i form av de informella reglerna (se Fell 2006). Detta leder ofta till ökade 

transaktionskostnader som kan försvåra en effektiv arbetsfördelning (Pejovich 1999). Orsaken 

till de ökade kostnaderna och ineffektiviteten i organisationer kan ligga i att de formella och 

informella reglerna sällan uppfattas som samtidigt existerande byggstenar som bygger upp 

organisationen och kulturen på arbetsplatsen (van der Waal 2005).       
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2.1.3 Informella regler 
 

Genom århundraden har människan brukat de informella reglerna för att organisera 

interaktionen mellan varandra i det vardagliga livet. Det kan ofta vara svårt att förklara 

motivet till varför vi agerar utifrån ett visst mönster, vi kan bara konstatera att det fungerar 

(Pejovich 1999). Ett tydligt exempel på detta är de informella reglerna inom arbetslag. De 

informella reglerna handlar om, allt från hur en medarbetare skall bete sig vid utövande av sin 

profession till hur stort engagemang som skall tas vid planering, arbetsplatsträffar och så 

vidare. Inom varje organisation finns det ett ramverk av formella regler som ger ett 

huvudmönster om hur du inom din profession förväntas att agera (North 1993 64). I 

kombination med de givna formella reglerna finns det ofta en uppsättning informella regler 

som utgör en norm över hur du som arbetstagare även förväntas agera bland dina kollegor, till 

exempel när det anses vara legitimt att ta sin kafferast, och hur länge det är legitimt att dricka 

sitt kaffe. Dessa informella regler kan leda till svårigheter för den som inte är medveten om 

vilka informella regler som råder just på denna arbetsplats.  
 

Frågan som ofta ställs är - Hur uppstår dessa informella regler? Det som gått att utläsa av 

forskning är att de informella reglerna ofta är kulturellt betingande och väl förankrade i 

människors sinnen (Pejovich 1999). Människor agerar oftast efter ett mönster som vi 

egentligen inte kan ange orsaken till. Som Robert Sudgen skriver i sin bok The Economics of 

Rights, Co-operation And Welfare (1986 s. 54) ”Det är regler som aldrig medvetet har 

utformats men som alla har intresse att hålla sig till” Användningsområdet av de informella 

regler har ett brett spektrum. De kan till exempel användas för att undgå att tillgripa formella 

regler, då ofta i form av godtaganden av ett arbetsmoment eller överenskommelser mellan 

kollegor3. För att organisationen skall fungera och för att inte systemet skall bryta samman är 

det viktigt att de formella och de informella reglerna inte har alltför stor diskrepans från 

varandra. Om detta sker kan det leda till som North beskriver i sin bok, att de nya formella 

reglerna som skall implementeras på arbetsplatsen blir utkonkurrerade av de informella 

reglerna som byggts upp genom decennier av mänskligt samarbete och år av tillämpning. Om 

detta sker kan en legitimitetskris infinna sig (Fell 2006).  

                                                           
3 Genom historien kan ett flertal exempel utkristalliseras där en grupp människor som ingår i en sammanslutning finner egna 

metoder för att lösa problemen utan att använda rättsliga metoder. De exempel som bland annat finns att tillgå är 

undersökningen som Robert Ellickson gjorde gällande de skador som lösdrivande boskap tillfogade (North 1993 s. 69), samt 

de straffåtgärder som kräftfiskarna utanför Nordamerikas kust har godkänt som kontrollmöjligheter (Tietenberg 2002).  
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I många fall kan direkta kopplingar göras mellan de rådande informella reglerna och 

moderniseringar av gamla formella regler. Detta kan bland annat innefatta en ändring av 

normgivning i samhället, sanktioner av beteende normer och så vidare. (North 1993 s.70).    

 

Det finns en grupp forskare där ibland (Fell 2006) som hävdar att organisationer också delvis 

styrs av så kallade godtyckliga regler som liksom de informella reglerna är dolda. Dessa 

regler tar sig bland annat uttryck i när någon form av särbehandling förekommer av enskilda 

arbetstagare. Denna gren av organisationsstyre kan tolkas som en form av vinstmaximerande, 

för den som de godtyckliga reglerna avser. Individen eller den organisation som står i fokus 

för de godtyckliga reglerna kan räkna med att få förutsättningar som leder till största möjliga 

nytta. De godtyckliga reglerna kan även bestå av att användaren åläggs särskilda krav eller kan 

få andra förutsättningar än sina kollegor, se till exempel rökförbudet i Halmstad för 

kommunalanställda (Internet 1). Privatpersoner ansåg att rökförbudet stred mot 

kommunallagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift om kränkande särbehandling i arbetslivet.  

 

Godtyckliga regler kan som ovan nämnt både stå för något positivt eller något negativt för den 

enskilde arbetstagaren. Vad de godtyckliga reglerna har gemensamt med varandra är att de 

utgår från sin upphovsmans preferenser om vad som kan anses legitimt eller ej, men som ur 

ett etiskt perspektiv ofta kan ses som ren orättvisa (Internet 1). De godtyckliga reglerna 

bygger med andra ord inte på någon form av norm och traditionsbundenhet som de informella 

reglerna, eller någon form av lag eller förordning som de formella. Vi har nu definierat vad 

godtyckliga regler innebär, vilken roll kan dessa regler spela för hur 

organisationsuppbyggnaden ser ut inom landstinget.  

 

2.2 Om profession, administration och politik     

 

Alla organisationer måste genomgå någon form utav legitimeringsprocess, landstinget är inget 

undantag. I liberala stater kännetecknas ofta legitimitet genom att individerna själva har 

möjlighet att välja vilka organisationer de vill stödja, men även att individerna är ansvariga 

för deras egna handlingar. Landstinget är en organisation som till stor del finansieras genom 

skattemedel, detta innebär att antalet åsikter om hur vården skall utformas och hur pengarna 

skall användas blir betydligt fler än vid privata organisationer (Internet 2). För att en offentlig 

organisation som landstinget skall kunna rättfärdiga deras beslut och satsningar krävs det att 
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makthavarna har en öppen dialog med medborgarna och de anställda om hur ledningen 

praktiskt skall lösa de problem organisationen står inför, eller vilka satsningar som bör 

genomföras för att öka patientsäkerheten. De beslut som fattas skall även ske genom en 

demokratisk process. Ledamöterna i landstingsfullmäktige skall liksom i parlamentsval 

representera sina väljare och besluten skall grundas på majoritetens vilja. Dessa beslut som 

beskrivs ovan är dock sådana beslut som rör stora enskilda frågor inom landstinget, som till 

exempel vårdköer. Det område som berör denna uppsats är legitimering av den pratiska 

vården på sjukhusen, det vill säga legitimering genom profession (formell kompetens). Här 

skiljer sig legitimeringsprocessen från vad som tidigare nämns.  

 

Legitimeringsprocessen ute på sjukhusen grundar sig på den formella kompetensen som 

personalen måste besitta för att få utföra de uppgifter som sker inom sjukhusets verksamhet. 

En läkares insatser legitimeras endast genom hans eller hennes kunskaper och inte genom 

något demokratiska regelverk. Den professionella legitimitetsgrunden bygger trots det delvis 

på ett godkännande av statsmakten att specifika kriterier måste vara uppfyllda för att 

professionen läkare skall vara uppfyllt, och att en legitimation kan utfärdas.  

 

En annan aspekt som är viktig att belysa är att professionen måste ha en folklig förankring det 

vill säga att befolkningen måste ha ett förtroende för att en läkares kompetens är adekvat för 

uppgiften. Rent konkret kan det beskrivas som att det bör finnas ett inbyggt förtroende hos 

medborgarna för yrkesgruppen. Landstinget som organisation är som redan nämnt 

byråkratisk, medan själva vården är professionell till sin organisationsuppbyggnad. Skillnaden 

mellan dessa två legitimeringsformer är att den professionelle yrkesmannen till skillnad från 

den byråkratiske yrkesmannen inte kan hålla sig helt neutral till sin klient. För att ge en klar 

bild av vad som är skillnaden mellan ett byråkratiskt styre (landstinget som organisation) och 

legitimering profession (läkare, sjuksköterskor och undersköterskors kompetens) se 

Rothsteins omarbetade modell nedan (Rothstein 1991 s. 42 ff.). 
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                                     Byråkrati             Profession                     Politiken 
 
 
Legitimitetsgrund          Generella regler                   Kunskap                      Anhängare                                  
 
Organisering                 Hierarkisk   Kollegial             Förbund 
  
 
Aktör                 Ämbetsman   Yrkesman                    Förtroendevald 
 
Förutsättning                Precisa regler             Tillämpbar                   Skapa regler 
                                                                                     vetenskap                        
 
Negativa     Inflexibilitet   Negativ kåranda           Stelbent 
konsekvenser 
 
Positiva    Förutsebarhet              Vetenskaplig                 Folkligt stöd                 
konsekvenser                             rationalism 
 
Beslutstyp    Regeltolkning              Professionell                Politisk värdering   
                                                                         bedömning 
 
Figur 1 Jag har valt att använda mig av de två första legitimeringsgrunderna i Rothsteins figur. Detta för att ge en 

tydlig förklaring av föregående text. Jag har själv lagt till och utvecklat politikens legitimeringsgrund eftersom 

politiken indirekt inverkar på landstingets och vårdens utformning (Rothstein 1991 s. 81).  

 

I modellen ovan preciseras tre olika former av legitimering av organisationer. Den del som 

denna uppsats främst berör är som redan preciserat den professionella och delvis även den 

byråkratiska organisationsformen. Den byråkratiska legitimeringsgrunden går såväl att 

återfinna i landstinget som organisation, men strukturen kan i viss mån avspeglas i det 

praktiska vården. Detta yttrar sig i form av att de regler som är uppställda inom den 

professionella organisationen till viss mån bygger på de regler och lagar som den byråkratiska 

organisationen landstinget förespråkar. Exempel på detta går bland annat att återfinna i  hur 

organiseringen ser ut, trots att den är kollegial inom den professionella organisationen, bygger 

den även på den byråkratiska organisationsformen. Detta i form av den hierarkiska struktur de 

olika befogenhetsgrunder som respektive yrkeskategori innefattar. En tredje instans som 

indirekt präglar såväl den byråkratiska som den professionella legitimeringsgrunden är den 

politiska delen. Om vi ser till Per Roséns undersökning Resultatanalys av enkäten 

Prioriteringar i vården ”Demokrati och legitimitet” kan vi se att 78% av de tillfrågade ansåg 

att det var politikerna som förvaltande sjukvårdens resurser.  
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Så givetvis har politiken en avgörande roll i legitimeringsprocessen inom sjukvården (Internet 

2). 

 

Vad som beskrivits ovan är att vården inom landstinget är starkt kontrollerat av normer och 

värderingar som samman faller med den väl utvecklade organisationskulturen. Detta 

organisationsklimat kan både skapa positiva och negativa effekter för arbetsordningen inom 

sjukvården. Den stora fördelen som en stark organisationskultur medför är att den på ett 

effektivt och trovärdigt sätt legitimerar organisationens arbetsinsatser (Christensen 2005 s. 71-

72).   

 

Att vården ses som legitim är en av sjukvårdens viktigaste byggstenar. Det finns få branscher 

som kräver en sådan allmänt godkännande av befolkningen för deras arbetsmetoder som just 

sjukvården. Det är inte bara positiva externa effekter en stark organisationskultur skapar, även 

positiva interna effekter kan genereras, i form av att organisationen präglas av avgränsade 

arbetsuppgifter som är klart angiva för sitt sammanhang. Det vill säga att personalen är väl 

medveten om att deras arbetsinsats kommer att göra skillnad i slutresultatet, vilket leder till att 

den enskilde arbetstagaren utvecklas och tar ansvar för sina uppgifter samt ser till att det 

uppsatta målet blir uppnått. Kombinationen av att utvecklas inom sin profession och att 

samtidigt hjälpa sjuka människor i en utsatt situation kan ses som en idealbild för att stärka 

sin tilltro både till sig själv men även i sin yrkesroll (Ibid.).  

 

En stark organisationskultur medför även ytterligare fördelar. I och med att organisationen 

styrs av ett starkt formellt regelverk och en stark kultur över hur beslut skall fattas, kan ibland 

många administrativa steg förbises just eftersom det redan finns givna regler och normer för 

hur problem skall lösas när specifika situationer uppstår. Detta leder till en mer effektiv 

organisation där arbetstagarna inte behöver vänta på att beslut skall fattas på problem som bör 

åtgärdas med kort varsel (Ibid.).  

 

Den negativa effekten som kan skapas av en stark organisationskultur är enligt forskare att 

denna organisation ofta kan ses som odemokratisk, samt styrs av ett fåtal ledare och att de 

som befinner sig under deras styre måste accepteras deras styrning (Ibid.).  

 

En annan negativ effekt en organisation med stark organisationskultur kan medföra är att den 

kan ses som stelbent och alltför traditionsbunden (se politiken i figur 1).   
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För att få svar på mina frågeställningar i syftet kommer jag att använda mig av teorin som 

presenterades i kapitel två om formella – och informella regler samt om förvaltnings – och 

organisationskulturers inverkan vid organisationsuppbyggnad. I nästa kapitel kommer 

sjukvårdens formella regler preciseras närmare för att ge en generell beskrivning om hur 

sjukvården förväntas att bedrivas. Kapitel fyra består av öppna intervjuer som genomförts vid 

Sunderby sjukhus. Intervjuerna förväntas ge svar på vilka typer av regler som råder i den 

faktiska verksamheten, formella, informella eller godtyckliga. Intervjuerna förväntas även att 

ge svar till om vården kan ses som legitim för att garantera patienterna en säker vård. Svaren 

från intervjuerna kommer att analyseras för att utifrån föregående teoribeskrivningar kunna 

avgöra om vården kan ses som säker såväl för personal i sitt yrkesutövande såväl för 

patienters säkerhet.            
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3. Sjukvårdens organisation  
 

Organisationer består ofta av flera beslutsinstanser. Inom offentlig sektor är dessa tre instanser 

politiken, byråkratin samt den profession som de anställda vid organisationen besitter (se 

figur 1). För att legitima beslut skall kunna fattas i en sådan komplex verksamhet krävs ett 

starkt regelverk som kontrollerar att de besluts som tas har stöd i någon eller flera av de 

ovanstående tre instanserna. I sjukvårdens fall är det landstingsfullmäktige som har den 

övergripande makten över hur resurserna skall fördelas och hur verksamheten i stort skall 

byggas upp. Landstinget liksom kommunerna styrs av kommunallagen om ingen annan lag 

eller författning föreskriver att annan bestämmelse skall gälla (Halvarsson 2003 s. 159).  

 

Eftersom landstinget som byråkratisk instans är politikernas förlängda arm och personalen på 

sjukhusen är landstingets förlängda arm så är det viktig att än en gång särskilja dessa insatser 

åt. Byråkratin, i detta fallet landstinget, legitimerar sina beslut genom allmänna regler som 

kan tillämpas inom alla organisationer med liknade uppbyggnad. Den här formen av 

beslutsordning kan ses som förutsägbar av sina medlemmar eftersom beslutet bygger på 

samma grundfilosofi. Den professionella verksamheten styrs främst av mer direkta regler 

såsom hälso- och sjukvårdslagen. De beslut som fattas inom organisationen legitimeras 

genom den expertis som yrkeskategorin besitter (Internet 3).        

 

Nedan kommer en kort beskrivning av de riktlinjer som Hälso- och sjukvårdslagen föreskriver 

om hur landstinget skall bedriva sin verksamhet, för att läsaren skall få en överblick över 

vilka grundregler som Sveriges regering vill att sjukvården skall utgå ifrån. Mer djupgående 

beskrivningar kommer senare i uppsatsen att behandla landstingets verksamhet ute på 

sjukhusen. Framställningens syfte är vad sjukvården avser med formell och reell kompetens, 

samt vilka etiska regler som råder för respektive yrkeskategori (Ibid.).   

 

3.1 Hälso- och sjukvårdslagen 
 
Kommunallagen 2:1§ anger att kommun och landsting själva får fatta beslut som rör frågor 

inom den egna organisationen. ”Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana 

angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets 

område eller deras medanknytning och som inte handhas enbart av staten, eller annan 
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kommun, ett annat landsting eller någon annan.”   

 

Den ovanstående paragrafen rör landstingets allmänna kompetens. Landstingets organisation 

styrs dock huvudsakligen av hälso- och sjukvårdslagen (HSL), som verkar som en ramlag.4 

Lagens mer specifika tillämpningsområde preciseras närmare här nedan.  

 

Paragrafen beskriver lagens grundläggande tillämpningsområde, den beskriver att landstingets 

huvuduppgift skall utgå ifrån att medicinskt förebygga och behandla sjukdomar eller skador. 

HSL bygger därmed på principer som skall erbjuda alla människor oavsett ålder, kön eller 

ursprung lika rätt till vård och på samma villkor. HSL bygger vidare sin grund på principer 

om att det är den som är i störst behov av vård som skall få förtur till behandling. Detta 

framgår av lagens andra paragraf.  

 

På grund av att HSL är en ramlag är detta i praktiken inget tvång att landstinget i varje enskilt 

fall måste utgå från dessa principer, men det är av staten uppställda mål som skall följas i så 

hög omfattning som det kan anses vara skäligt. Ovanstående paragraftolkning kan ses som en 

viktig del i landstingets riktlinjer för en god vård. Norrbottens läns landstings vision är att 

”Landstinget ska, genom att bedriva hälso- och sjukvård och folktandvård, verka för en rättvis 

välfärd fördelad efter behov” (Internet 4). Citatet knyter även an till vad man inom landstinget 

kallar för behovs-solidaritetprincipen. Denna princip utgår från att vård skall ges till alla som 

är i behov av hjälp. Och att hjälpen skall utgå från alla människors lika värde. Emellertid 

räcker inte denna vaga formulering för att landstinget som organisation skall klara av bedöma 

i vilken ordning patienter skall behandlas. Prioriteringar måste göras och resurserna måste 

fördelas så att dem i störst behov av vård skall få förtur, detta innebär dock inte att de får en 

bättre vård än de med mindre akuta åkommor (Sahlin s.51, Internet 5). För att landstinget 

skall fungera utifrån denna princip, krävs att personalen utreder var de största behoven kan 

finnas. I och med att patientvården till stor del bygger på utredningar krävs det att 

organisationen använder sig utav både en arbetsordning samt en delegationsordning.  

 

                                                           
4 Lag som endast innehåller allmänt hållna regler, ramar.  

 18



 

3.2 Formell och reell kompetens inom landstinget 

Arbetsordningen inom landstinget innebär att varje medarbetare har rätt att fatta beslut om 

vård av patienter som är inom ramen för deras kompetens och som de har en delegation5 för. 

Vad som sägs är att kompetens är lika med behörighet (Sjölenius 1989 s. 215). Inom 

landstingets vårdande verksamhet är kompetenskravet extra viktigt. Socialstyrelsens allmänna 

råd är att alla verksamma inom hälso- och sjukvård skall ha adekvat utbildning för det arbete 

de bedriver. Det finns ytterligare en dimension inom sjukvården, nämligen den reella 

kompetensen6. Den ansvarige läkaren har i uppgift att bedöma om reell kompetens finns hos 

alla inom sitt arbetslag eller vid nyanställning (Internet 5 och 6).  

 

Om läkaren bedömer att någon endast besitter den formella kompetensen skall läkaren besluta 

om tid för inskolning. Sedan kan ansvarige läkare också fördela arbetsuppgifter genom att 

delegera specifika uppgifter till underställd personal. Delegationen som ansvarige läkare 

utfärdar är personlig för den arbetstagare som mottar den. Ansvarig läkare kan alltså inte 

utfärda en gruppdelegation för den specifika uppgiften. Var och en som mottar en delegering 

måste själv godkänna att de har den reella kompetensen som krävs för att utföra uppgiften. 

Delegering av arbetsuppgifter får dock inte ske om det finns bestämmelser i författningar som 

avser att endast en specifik profession får utföra uppgiften. Ansvaret för att den delegerade 

uppgiften utförs på ett korrekt sätt ligger alltid på den läkare som delegerat uppgiften (Ibid.).  

 

Ansvarig läkare måste vid varje delegeringsbeslut utreda om den person som mottagit 

delegeringen har den reella kompetensen som krävs för att denne skall kunna utföra uppgiften 

på ett tillfredställande sätt. För att patientsäkerheten skall fungera krävs det att den som står 

inför att ta emot en delegerad uppgift meddelar om han eller hon saknar den reella kompetens 

som krävs, utan risk för att patientsäkerheten eftersätts. Vid godkännande av delegering, 

ansvarar den som har åtagit sig den delegerade uppgiften att utföra dessa uppgifter som om de 

vore sina obligatoriska arbetsuppgifter (Ibid.).  

 

 

                                                           
5 Befogenhet att fatta beslut. 
6 Den som i praktiken kan utföra uppgiften i alla dess delar på ett korrekt sätt. 
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Det är upptill ansvarig läkare att tidsbestämma hur länge en delegation skall gälla, och när den 

skall upphöra. Det är inte bara uppgifter som delegeras inom sjukvården, utan även utdelning 

och dosering av medicin kräver delegation. Med delegering vill sjukvården öka 

patientsäkerheten. De givna bestämmelserna om delegering finns i Lagen om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS (1998:531). Patientsäkerhet 

är en av grundstenarna både i svensk lagstiftning, men är även grundstenen för alla 

landsting och vårdpersonal (Ibid.).  

 

Socialstyrelsen har kommit ut med en föreskrift som skall ge förtydligat svar till ”Vem 

som får göra vad inom sjukvården”. Deras föreskrift bygger på att tydligt i samma 

dokument beskriva förutsättningarna för en säker patientvård. Jag kommer här nedan att 

beskriva fyra situationer utifrån socialstyrelsens dokument när delegering föreligger 

eller inte bör användas.  

• Som ovan nämnt måste den som utfärdar delegationen både ha den formella 

kompetensen, det vill säga rätt utbildning, och även den reella kompetensen det 

vill säga kunna utföra uppgiften praktiskt. Den som mottager delegationen 

behöver endast ha den reella kompetensen (Internet 6).  

 

• Ett dubbelarbete som ofta inträffar inom landstinget är att en person som redan 

har den formella kompetensen för att få utföra en specifik uppgift, trots allt är 

tvungen att mottaga en delegation av ansvarig läkare. Trots att han eller hon 

enligt sin yrkesbeskrivning är kompetent att utföra handlingen (Ibid.).   

 

• Ansvarig läkare får inte använda delegering som ett verktyg för att lösa problem 
på avdelningen såsom personalbrist, effektivisering av arbetet eller att det skulle 
vara ekonomiskt lönsamt (Ibid.).  

 
 

• Vårdavdelningar som är rätt sammansatta undviker i stor utsträckning behovet av 
att delegera uppgifter till personal som saknar den formella kompetensen. Om 
avdelningar måste använda delegeringar som verktyg för att lösa bemanningen, är 
det ett tecken på att ledningen måste se över personalsammansättningen (Ibid.).   
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3.3 Etiken inom sjukvården 

Den arbetssektor som kanske präglas mest av etiska överväganden och värderingar är 

sjukvården. Detta har sin orsak i att vården är den yrkeskategori som alla människor för eller 

senare kommer att möta, och mötet sker ofta när sjukdom eller olycka har slagit till. Därav har 

intresset för vårdetik även blivit allmänhetens angelägenhet. I dagens samhälle blir 

medborgarna allt mer medvetna om sin egen kropp och hälsa. Vikten av att må bra och leva 

gott ligger högt i topp för vad som anses vara viktigt i livet (Internet 2). Detta leder till att det 

ställs allt högre krav på vården, att den skall ske inom vissa ramar både då det gäller 

kompetens men även att åtgärderna är etiskt och moraliskt försvarbara. Två områden inom 

vårdetiken som kan utkristalliseras är institutionaliserad forskningsetik och institutionaliserad 

vårdetik. När det gäller forskningen är det etiska dilemmat ett faktum. Eftersom forskningen 

innebär att människor utsätts för behandlingar som läkaren inte med säkerhet vet kommer ge 

önskad effekt. För att forskning med människor som försökspersoner skall gå korrekt till har 

det bildats instanser som skall kontrollera att inte etiska värderingar eftersätts i för hög 

utsträckning. Var den etiska gränsen går när det gäller forskningen är ett kvarstående dilemma 

som ännu inte riktigt är definierad (Göthlin och Lantz 1993 s. 8-12).  

 

Sedan har vi den institutionaliserade vårdetiken. Sverige har ännu ingen etisk nämnd som 

granskar den befintliga vården. Svensk sjukvård är uppbyggd på starka normer om vad som 

anses som etiskt korrekt eller inte. Det går att dela upp den etiska aspekten i tre grundpelare 

inom svensk sjukvård. Den första etiska pelaren är övertygelse. Denna pelare utgår från 

principer om vad som anses som rätt och fel. Denna övertygelse innefattar även begrepp som 

ansvar och skuld och att ens handlingar får konsekvenser för omvärlden (Göthlin och Lantz 

1993 s. 30-35).  

 

Den andra etiska pelaren är kompetens, varje handling inom sjukvården måste utgå från att 

personen som utför handlingen även har den kompetens som erfordras för uppgiften. 

Dessutom måste en anställd inom sjukvården kunna tänka klart och fatta adekvata beslut i 

pressade situationer det vill säga handla rationellt. Den sista och kanske viktigaste aspekten av 

de personliga egenskaperna hos vårdpersonalen är förmågan att känna empati. Förmågan att 

känna empati och visa det på ett professionellt sätt är en egenskap som vårdpersonal övar upp 

vid möten med patienter ( Göthlin och Lantz 1993 s. 35-36).  

 

Den tredje etiska pelaren kallas etisk erfarenhet. Detta innebär som ordet beskriver att de 
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anställda inom sin profession tidigare har upplevt händelser och situationer där deras 

kompetens, rationalitet och empatiförmågor satts på prov. Detta har gett personalen den 

erfarenhet som gör att den kan utvecklas i sin yrkesroll och vid nästa situation lättare avgöra 

hur de skall använda sina kunskaper på bästa sätt (Göthlin och Lantz 1993 s.36-37). 

Sjukvårdens etiska normer är uppdelande mellan de olika yrkeskårerna. Här nedan kommer en 

närmare presentation av vilka etiska regler som styr respektive yrkeskår.  

 

Eftersom läkare, sjuksköterskor och undersköterskor företräds av olika fackförbund 

(läkarförbundet, vårdförbundet samt kommunal) ser etikreglerna olika ut för respektive 

yrkeskategori. Jag kommer att börja i hierarkisk ordning med att presentera kortfattat de 

etiska regler som gäller för läkare (deras senaste uppdaterade etiska regler kom 2002). Inom 

yrkeskategorin läkare har den anställde till uppgift att genom sin expertis ansvara för andra 

människors liv och lem. Det viktigt att varje läkare tar sitt ansvar för att bedriva en god vård, 

där patientens integritet skall vara skyddad. Den vård som bedrivs skall utgå från 

vetenskapligt bevisade behandlingsprogram. Samtidigt skall varje läkare vara intresserad av 

att vidga sitt kompetensområde och på så sätt bidra till den vetenskapliga utvecklingen. Om 

läkaren saknar kunskap vid någon situation skall han/hon då söka råd hos annan läkare. 

Läkare får inte utnyttja makt gentemot sina patienter. En patient har alltid rätten att bestämma 

över sitt eget liv och sin kropp. Oavsett situation. Det innebär att läkaren alltid skall ha 

patientens välmående i fokus. Läkare får inte särbehandla sina patienter, detta kan röra sig om 

prioriteringar på väntelistor och så vidare (Internet 7). 

 

Sjuksköterskans grundläggande arbetsuppgift är att ge människor vård. Den vård som 

sjuksköterskan bedriver och medverkar i skall vara förenlig med de mänskliga rättigheterna. 

Sjuksköterskan har även i uppgift att se till att ingen patients integritet kränks, att alla skall få 

lika vård oavsett religion eller sedvänja. Sekretess är en annan viktig del av sjuksköterskan 

arbete. Genom sitt omdöme skall sjuksköterskan avgöra i vilka situationer information kan 

delges till annan inom sjukhuset. Liksom läkarens etiska regelverk skall sjuksköterskan 

ansvara för att hans eller hennes kompetens är adekvat och att han eller hon vidareutvecklar 

sina kunskaper för att hålla en hög kunskapsnivå. Sjuksköterskan skall vara medveten om sin 

och andras kunskaper så att vården sker på ett säkert sätt. Sjuksköterskan skall värna för ett 

gott samarbete mellan de olika yrkeskategorierna inom sjukvården (ICN:s Etiska kod för 

sjuksköterskor).  

De etiska regler som finns för undersköterskor är inte formellt definierade. Vid kontakt med 
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kommunalt centralt kunde personen inte ge några generella riktlinjer som gällde för 

undersköterskor. Vad jag får utgå från är att de generella regler som gäller för läkare och 

sjuksköterskor även bör gälla för undersköterskor vid anställning inom landstinget.   

 

Jag definierar den etik som står i fokus i denna uppsats som; Att alla handlingar som sker 

inom sjukvården skall präglas av beslut som är grundande på kunskap och som inte på något 

sätt kommer att utsätta patienten för risk såväl fysisk som psykisk. Det vill säga för att jag 

skall klassificera vården som etisk riktigt skall det inte finnas utrymme för osäkerhet inom 

vårdteamet om vem som kan eller inte kan utföra specifika uppgifter. Delegering av uppgifter 

som kräver en viss sakkunskap skall kontrolleras så att mottagaren av delegationen inte 

känner sig otrygg i sin arbetsuppgift. Om dessa förutsättningar är uppfyllda bör vården vara 

säker såväl för patienten, men även för personalens välbefinnande i form av en god 

arbetssituation.         
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4. Om reglers legitimering i sjukvården 
 

Jag har valt att studera två avdelningar vid Sunderby sjukhus där jag antar att det formella och 

informella regelverket kan spela en avgörande roll för hur arbetstagarna uppfattar sin 

arbetssituation. Vården på de valda avdelningarna präglas stundvis av kritiska situationer som 

kräver både formell och reell kompetens, men även att de aktuella avdelningarna bör vara de 

platser inom Sunderby sjukhus där delegering är vanligt förekommande. Här nedan 

presenteras de frågor som jag valt att ställa till läkare, sjuksköterskor samt undersköterskor. 

Jag har valt att studera dessa tre anställningsformer för att kunna få en så korrekt bild som 

möjligt över den arbetssituation som vårdpersonal ställs inför, och hur arbetssituationen 

påverkar deras dagliga arbete både enskilt och som grupp. De tre anställningsformerna 

representerar anställda som befinner sig på olika positioner i hierarkin samt har olika stora 

ansvarsområden. Eftersom arbetsmiljöfrågor ofta kan ses som ett känsligt ämne har jag valt 

att inte precisera respektive yrkesgrupp och avdelning som annars hade varit intressant. En del 

citat ger dock läsaren vägledning om hur konflikten mellan yrkeskategorierna kan se ut. Jag 

har genom nedanstående öppna frågor försökt fånga vid vilka situationer eventuella konflikter 

kan uppstå.        

 

Anser du att de formella reglerna är legitima bland personalen? 

 

Samtliga tillfrågade ansåg att de formella reglerna var legitima bland personalen. De formella 

regelverket faller sig naturligt i och med  yrkesutövandet. Ingen av de tillfrågade ansåg att de 

rutiner som var uppsatta mötte någon form av motstånd eller tveksamhet för personalen. Dock 

kan det vara viktigt att poängtera att personalen definierar de formella reglerna som de rutiner 

som finns inom varje avdelning. ” Vår verksamhet utgår från de fastställda rutinerna på 

respektive avdelning”. Dessa rutiner utgör normen hur varje specifikt arbetsmoment skall 

utföras.     

 

Finns det en informell struktur på arbetsplatsen/ inom organisationen ? I så fall hur yttrar sig 

detta?  

 

Informella strukturer finns mer eller mindre inom alla organisationer. De svar som denna 

undersökning ger är att den informella strukturen inom sjukvården är ytterst begränsad. Den 

informella struktur som emellertid förekommer är när nya rutiner skall införas, detta yttrar sig  
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när en del i personalen inte anser att nya rutiner skulle förbättra utförandet av den specifika 

uppgiften. ”De gamla tanterna tycker inte om när fungerande moment skall ändras utan att 

det ger någon ökad effekt.” Detta kan dock inte ses som ett stort problem inom 

organisationen. Vid kriser kan informella ledare träda fram, med detta är ett övergående 

process, när krisen är över är den informella ledaren också borta.    

 

Finns det tillfällen där man hamnar i konflikt om det formella regelverket (precisera)?  

 

De tillfällen som kan orsaka konflikt om det formella regelverket är de situationer där någon 

delegerar en uppgift till en person som endast besitter den reella kompetensen för att få utföra 

uppgiften, men att en del kollegor anser att denna uppgift ej skall delegeras till annan som ej 

besitter den formella kompetensen. ”Ibland ser man onda ögon när någon delegerat ut 

uppgifter till personal som ej besitter den formella kompetensen” Ovanstående exempel är 

den enda konflikten med det formella regelverket som gick att urskönja av intervjuerna. Detta 

är direkt kopplat till att det finns personal inom sjukvården som håller extra hårt på den 

formella kompetensen, och vill försvara sina uppgifter för att i och med det legitimera sitt 

existensberättigande. Av vad mina intervjuer kunde visa är detta ingen vanlig företeelse, utan 

mer ett undantag i den dagliga verksamheten.     

 

Formell- och reell kompetens råder det ibland konflikter mellan dessa?  

 

Det är främst sjuksköterskor och undersköterskor som delvis är måna om att skydda sin 

yrkesroll och yrkesexpertis. Detta går att avläsa av de svar som gavs vid intervjuerna. 

Generellt anser de tillfrågade dock att det är nödvändigt att personal hjälper varandra och att 

man jobbar gränsöverskridande för att skapa en väl fungerande och trygg vård för sina 

klienter. ”Såklart måste vi jobba som ett team inom arbetslaget, annars skulle situationen bli 

ohållbar”   

 

Givetvis är formell kompetens viktig, men kan den reella kompetensen väga upp den formella 

fullt ut? 

 

Samtliga tillfrågade svarade att interna utbildningar, antalet yrkesverksamma år leder till att 

den reella kompetensen delvis vägs upp. Vid arbetsfördelning kan dock situationer uppstå då 

arbetsuppgifter kan ligga på gränsen för personalens expertis. Då är det viktigt att personalen 
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är väl medveten om sin kompetensnivå, och allt tyder på att personalen tar sitt etiska ansvar 

att meddela om de inte besitter den kompetens som krävs för uppgiften. Sedan finns det givna 

uppgifter som inte en undersköterska kan utföra som är reglerad till att endast en person med 

lägsta kompetens som sjuksköterska skall få genomföra, och detta är ett faktum som följs. 

 

Hur kontrolleras delegeringen av uppgifter till personal som endast besitter den reella 

kompetensen? Sker detta i varje enskilt fall? 

 

De tillfrågade har många års erfarenhet av sysselsättning inom sjukvården. I och med att det 

finns en god personkännedom inom arbetslagen som intervjuats så vet de varandras 

kunskapsnivå. De muntliga delegationer som utfärdas från arbetspass till arbetspass baseras 

på denna personkännedom, om personkännedom inte finns kontrolleras personen i fråga att 

denne kan utföra uppgiften på ett korrekt sätt. Vid medicinhantering skall alltid 

undersköterskan visa för sjuksköterskan att den dos som ges är riktigt doserad och att den 

kommer att ges på ett korrekt sätt. Ingenting tyder på att avsteg från denna princip skulle 

förekomma. Det finns inget som tyder på att etiska dilemman skulle kunna aktualiseras. 

Samtliga intervjuade är eniga om att ingen anställd skulle mottaga en delegation om denne 

inte besitter de nödvändiga kunskaperna för uppgiften.    

 

Kan det bli ett problem om man delegerar ut för många uppgifter till personal som egentligen 

inte besitter den formella kompetensen?  

 

Eftersom delegationen oftast sker muntligt från arbetspass till arbetspass utgör inte detta 

någon problem. Det faller sig naturligt att alla inte kan få tillgång att göra allting samtidigt, 

utan utfärdandet av delegering sker som en naturlig del när situationer uppstår som kräver att 

en delegering måste ske (se ovanstående fråga angående etiska dilemman).   

 

Anser du att de etiska regler som nu finns specifika för läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor bör vara gemensamma? Är dessa regler något som präglar verksamheten 

medvetet, eller handlar man omedvetet efter dessa?  

 

Samtliga tillfrågade var eniga om att de etiska reglerna som finns inom sjukvården faller sig 

naturligt när man börjar jobba inom verksamheten. Dock kunde ingen precisera de regler som 

respektive fackförbund representerar. ”Vad säger du?! Har facket uppställda etiska regler?!” 
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Personalens etiska regelverk utgår mer ifrån vad jag vill kalla en given norm (informella 

regler) som faller sig naturlig att följa vid arbete på sjukhus och den specifika avdelningen. 

Givetvis finns det avvikelser men det är mer ett resultat utav att alla människor besitter olika 

personliga egenskaper, men att dessa avvikelser skulle komma i konflikt med det etiska 

regelverket är ytterst osannolik. ”Personer är väl mer eller mindre smidiga när det gäller att 

bemöta patienter.”  

 

Råder det konkurrens mellan de anställda om vem som är mest lämpad att utföra vissa 

uppgifter, samt om någon är olämplig?  

 

Den konkurrens som jag kunde urskönja av svaren var att det ibland uppstod konflikter 

mellan sjuksköterskor och undersköterskor om vem som är mest lämpad att utföra vissa 

uppgifter. ”Sjuksköterskan ska inte tro att hon bara för att hon är sjuksköterska, ska slippa ta 

fram skurmoppen.” Indikationer tyder även på att antalet yrkesverksamma år kan spela en 

avgörande roll om vem som har rätt i situationer där oenighet uppstår. Överlag präglas dock 

inte verksamheten av någon form av konkurrensanda. Dessa exempel kan mer ses som avarter 

i verksamhetsbeskrivningen.   

 

Anser du att befolkningen har förtroende för sjukvårdens expertis? Om inte vad tror du kan 

vara orsaken till detta? 

 

Samtliga tillfrågade anser att befolkningen hade förtroende för den praktiska vården. En av de 

intervjuade anser att den svenska befolkningen bör ifrågasätta vården mer, detta för att få till 

en ökad forskning och utveckling av den svenska sjukvården. ”Patienter har en övertro till 

sjukvårdens expertis som den inte förtjänar”     

 

 

4.1. Analys av arbetsordningen vid Norrbottensläns Landsting 
 

Avdelningarna vid Sunderby sjukhus verkar av vad mina intervjuer påvisar, bygga på ett 

starkt formellt regelverk bestående av fasta rutiner och förhållningssätt för att på så sätt skapa 

en trygg och säker sjukvård. Det formella ramverket som går att återfinna inom sjukvården 

vid Sunderby sjukhus är förenligt med de riktlinjer som socialstyrelsen förespråkar samt de 
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lagar som skall reglera sjukvården. Anledningen till att det formella regelverket har fått ett 

sådant starkt fotfäste inom sjukvården och att de informella reglerna som annars är så vanliga 

inom organisationer är i stort sätt obefintliga. Orsaken bakom det starka formella reglerverket 

kan enligt studier bero på flertalet orsaker, de två främsta är: 

 

• Att vården bygger på ett starkt etiskt förhållningssätt. Detta återspeglar sig i den starka 

lojalitet som går att återfinna bland personal. Avvikelser från normen om hur ett 

moment skall ske, förekommer endast då det är av vikt för att erbjuda patienten en så 

god och säker vård som möjligt.  

 

• Att patientsäkerheten och förvaltandet av professionell expertis. De som arbetar inom 

sjukvården är väl medvetna som sin kompetensnivå. Detta är avgörande för att en god 

patientsäkerhet skall kunna bli ett faktum. Denna medvetenhet som personalen har om 

sin egen, men även om andras kompetensnivå gör att moment som delegering av 

uppgifter kan ske utan att patientsäkerheten eftersätts.  

 

De informella reglerna som emellertid gick att identifiera var mer av sådan art att vissa i 

personalen tog på sig fler arbetsuppgifter att ansvara för än andra. Samt att informella ledare 

kunde uppstå vid kriser på avdelningen, eller att personal agerade efter gamla rutiner trotts att 

nya införts. Denna form av arbetsordning kan ses som ytterst ovanlig det vill säga att det 

formella regelverket är så legitimt att informella regler inte får fotfäste. 
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5. Slutsatser och diskussion  
 

5.1 Slutsatser 
 

Arbetsordningen vid Sunderby sjukhus verkar av vad mina intervjuer kan påvisa fungera bra, 

inga större konflikter med reglerverket verkar orsaka problem i det vardagliga arbetet. Genom 

de diskussioner som förts kring mina intervjufrågor råder det ingen tvekan om att 

arbetsordningen fungerar. Såväl som för personal i utövandet av sin yrkesroll, såväl för att 

kunna erbjuda patienterna en så trygg vård som möjligt. Den största delen av verksamheten är 

utformad av formella regler bestående av fasta rutiner om hur behandlingar skall genomföras, 

och dessa rutiner verkar följas fullt ut. Om avvikelser sker är detta oftast beroende på att 

patienten är i ett tillstånd att den normala rutinen ej skulle ge önskad effekt. Den informella 

struktur som North beskiver i sin bok Institutionerna, tillväxten och välståndet som ofta går 

att återfinna inom organisationer är inom mitt intervjuområde nästintill obefintlig. Personalen 

agerar utifrån vilken vård som den specifika klienten behöver, och skapar förutsättningar 

utifrån dessa behov. Den enda antydan på att en informell struktur skulle råda framträder 

främst vid schemaläggning eller vid kriser inom verksamheten. Detta kan leda till att 

informella ledare kommer fram och styr delar av personalstyrkan mot ett givet mål. En annan 

form av informell struktur som går att återfinna är relaterad till personalens olika 

ambitionsnivåer. Detta återspeglar sig i att några i personalstyrkan är mer ansvarstagande än 

andra och gärna vill styra upp verksamheten. Detta ses inte som något negativt utan är en 

nödvändighet för att verksamheten skall fungera på bästa möjliga sätt. Däremot råder det en 

stark organisationskultur som Tom Christensen beskriver i sin bok Organisationsteori i 

offentligsektor. Den starka organisationskultur bygger på det starka formella regelverket som 

redan konkretiserats. Det ovanstående beskrivna arbetsklimatet leder till att delegering av 

arbetsuppgifter till personal som inte besitter den formella kompetensen kan ske utan att 

etiska dilemman kan aktualiseras.     

 

Den definitiva slutsatsen som kan dras är att ett starkt formellt regelverk i kombination med 

en stark organisationskultur leder till att utrymmet för tillkomsten av informella strukturer är 

nästintill obefintligt. De tre instanserna politiken, byråkratin och professionen verkar bilda ett 

finmaskigt nät där få informella regler kan komma igenom och bilda legitima 
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handlingsmönster.          

 

5.2 Diskussion 
 

Jag trodde när jag började med denna uppsats att sjukvården skulle vara fylld av informella 

strukturer som användes i mer eller mindre stor utsträckning. Detta ställningstagande hade jag 

efter att läst den forskning som bland annat Douglas North påvisar: att de flesta organisationer 

präglas till viss utsträckning av informella regler. Till min överraskning var så inte fallet vid 

Sunderby sjukhus. Personalen verkar utifrån mina intervjuer vara nöjda med arbetssituationen 

(som mina frågor berörde) och att allt faller sig naturligt vem som är bäst anpassad för att 

sköta de olika arbetsuppgifterna. Dessa förhållandevis goda resultat kan bero på att de 

avdelningar som jag intervjuade var väl sammansvetsade sedan många yrkesverksamma år 

tillsammans.  

 

Av vad jag kunde utläsa av de diskussioner som förts under intervjuerna har personalen 

skapat en struktur utifrån de rutiner som satts upp och följer dessa så långt inte avvikelsen på 

patientens tillstånd blir för stor. Jag kan inte heller genom mina intervjuer påvisa att 

godtycklighet råder i någon större utsträckning. Den enda formen av godtycklighet som kunde 

definieras var när det gäller delegering av uppgifter som sker från arbetspass till arbetspass. 

Vid detta arbetsmoment kan mindre avvikelser råda i den annars homogena strukturen. Detta 

har sin orsak i att alla sjuksköterskor har sitt eget personliga sätt att lägga upp dagens 

arbetspass. Detta innefattar även i vilken utsträckning den specifika sjuksköterskan använder 

sig utav delegationer. Detta leder i praktiken till att en undersköterskas arbetsuppgifter 

varierar från arbetspass till arbetspass, vilket i sin tur kan leda till att turbulens kan börja råda 

mellan kollegor. (Om en undersköterska ej blir delegerad en uppgift som hon annars brukar 

genomföra). Givetvis finns det en stark förståelse varför situationen ser ut som den gör. 

Eftersom delegering sker muntligt, krävs det stor personligkännedom för den som delegerar ut 

ett specifikt arbetsmoment. Och för att patientsäkerheten skall fungera måste delegering ske 

på ett sådant sätt att den som ger ut en delegation är säker på att den som mottager den har 

kompetens för att utföra uppgiften. En lösning på detta ”problem” är att organisationen inför 

skriftliga delegationer där undersköterskornas reella kompetens är dokumenterade. Det vill 

säga att en undersköterska får ett form av ”körkort” som visar att hon kan utför vissa specifika 

moment.  

 30



 

 

 
 

7. Referenslista 
 

Christensen Tom, Laegreid Per, Roness G Paul samt Røvik Kjell-Arne Organisationsteori för 

offentlig sektor Kristianstads boktryckeri Liber. 

 

C.S van der Waal Formal and informal dispute resolution in the Limpopo province, South 

Africa.  

 

Ditt Landsting dokument från Norrbottensläns landsting, samt Landstingsplan för 2008-2010  

 

Fell Terence (2006) Legitimacy and conflict – Explaining tension in local Swedish hunting 

policy Luleå Universitet. 

 

Halvarson Arne, Kjell Lundmark och Ulf Staberg (2003) Sveriges statsskick Fakta och 

perspektiv  Liber Elanders Gummessons Falköping 2003. 

 

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor  Copyright (c) 2006 by ICN – International Council of 

Nurses, 3, place JeanMarteau, ch1201 Geneva (Switzerland).  

 

Iwarsson Sten (2001) Vårdens nya ledarskap − dialog och delaktighet. Säve förlag.   

 

North Douglas C (1993) Institutionerna, tillväxten och välståndet. Stockholm: SNS förlag. 

 

Svetozar Pejovich The Effects of the interaction of Formal and Informal Institutions on Social 

Stability and Economics Development. Journal of markets and morality nr 2 1999. 

 

Rothstein Bo (1991) Politik som organisation. Förvaltningens grundproblem. SNS förlag  

 

Sahlin Jan (2000) Hälso- och sjukvårdslagen. – Med kommentarer Nordstedts Tryckeri AB 

Stockholm. 

 31



 

 

Sjölenius Bengt (1989) Hälso- och sjukvårdsrätt Del I – Personalen i hälso- och sjukvården 

Studentlitteraturen Lund. 

 

Sudgen Robert (1986) The Economics of Rights, Co-operation And Welfare. 

 

Tietenberg Tom (2002) Drama of the commons National Academy of America. 

 

Øyvind Bastøe Per och Kjell Dahl (1996) Organisationsutveckling i offentlig verksamhet. 

Utbildningshuset Studentlitteratur.  

 

Internet 

Internet 1 www.dn.se 

Dagens nyheter artikel: Rökförbud blir rättssak 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=736789 Inhämtad 2/5 2008 

 

Internet 2 www.lio.se 

Resultatanalys av enkäten - Prioriteringar i vården Andra delen; tema ”Demokrati och 
legitimitet” av Per Rosén.  
 
http://www.lio.se/upload/15202/demokrati%20och%20legitimitet.pdf  Inhämtad 5/5 2008 

 

Internet 3 www.svet.lu.se

Förklaring av skillnader mellan byråkrati och legitimering genom profession.  

http://www.svet.lu.se/Staff/Personal_pages/Peter_santesson/kanstatenstyras.pdf

Inhämtad 25/4 2008 

Internet 4 www.nll.se  
 
Citatet ” Landstinget ska, genom att bedriva hälso- och sjukvård och folktandvård, verka för 
en rättvis välfärd fördelad efter behov”  
 
www.nll.se/upload/IB/lg/info/_inf_mtrl/OH/Norrbottens%20läns%20landsting.ppt  
 
 

Internet 5  www.nll.se
 
Norrbottens läns landsting Delegeringsuppgifter 
 

 32

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=736789
http://www.lio.se/upload/15202/demokrati och legitimitet.pdf
http://www.svet.lu.se/
http://www.svet.lu.se/Staff/Personal_pages/Peter_santesson/kanstatenstyras.pdf
http://www.nll.se/
http://www.nll.se/


 

http://www.nll.se/twosection.aspx?id=82438 Inhämtad 19/4 2008 
 

Internet 6  www.vardforbundet.se  

Vårdförbundet Delegeringsuppgifter 

http://www.vardforbundet.se/templates/VFArticlePage4.aspx?id=4604 Inhämtad 20/4 2008 

 

Internet 7 Läkarförbundet www.slf.se

Läkarförbundet Etiska regler för läkare 

http://www.slf.se/templates/Page.aspx?id=2830 Inhämtad 20/4 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 33

http://www.nll.se/twosection.aspx?id=82438
http://www.vardforbundet.se/
http://www.vardforbundet.se/templates/VFArticlePage4.aspx?id=4604
http://www.slf.se/
http://www.slf.se/templates/Page.aspx?id=2830


 

Bilaga 1 

2006-12-12 BILD 1

Landstingets politiska organisation
t

Landstingsstyrelse

Hälso- och sjukvårds-
beredning Öst
Hälso- och sjukvårds-
beredning Öst

Hälso- och sjukvårds-
beredning Mitt
Hälso- och sjukvårds-
beredning Mitt

Regionala
beredningen

Revisorer
Landstingsfullmäktige
Landstingsfullmäktige

Hälso- och sjukvårds-
beredning Nord
Hälso- och sjukvårds-
beredning Nord

Hälso- och sjukvårds-
beredning Syd

Regional
beredning

Program-
beredning

Driftsorganisation

Valutskott

Demokratiutskott

StiftelsestyrelserPatientnämnd

Landstingsdirektör

Bolagsstyrelser

Stiftelsestyrelser

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 34



 

Bilaga 2 
Intervjumall  

 

Frågor ställda till läkare, sjuksköterska samt undersköterska 

 

Anser du att de formella reglerna är legitima bland personalen? 

 

Finns det en informell struktur på arbetsplatsen/ inom organisationen?  

 

I så fall hur yttrar sig detta?  

 

Finns det tillfällen där man hamnar i konflikt det formella regelverket (precisera)?  

 

Formell- och reellkompetens råder det ibland konflikter mellan dessa?  

 

Givetvis är formell kompetens viktig, men kan den reella kompetensen väga upp den formella 

fullt ut? 

 

Hur kontrolleras delegeringen av uppgifter till personal som endast besitter den reella 

kompetensen? Sker detta i varje enskilt fall? 

 

Kan det bli ett problem om man delegerar ut för många uppgifter till personal som egentligen 

inte besitter den formella kompetensen?  

 

Anser du att de etiska regler som nu finns specifika för läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor bör vara gemensamma? Är dessa regler något som präglar verksamheten 

medvetet, eller handlar man omedvetet efter dessa?  

 

Råder det konkurrens mellan de anställda om vem som är mest lämpad att utföra vissa 

uppgifter, samt om någon är olämplig?  

 

Anser du att befolkningen har förtroende för sjukvårdens expertis? Om inte vad tror du kan 

vara orsaken till detta? 
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