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Förord  
Detta examensarbete är utfört av Nick Antti & Jonathan Köhler, som ett avslutande 

obligatoriskt arbete på Civilekonomprogrammet, 240 hp, vid Luleå Tekniska Universitet. 

Examensarbetet motsvarar 30 hp och har löpt under vårterminen 2017. Vi hoppas att denna 

studie bidrar till en ökad förståelse kring situationen inom den svenska sjukvården och varför 

det ofta sägs att Sveriges läkare tar emot så få patienter. Vi vill främst rikta oss mot sjukvårds- 

och landstingspolitiker och till chefer inom den offentliga vården. Vi hoppas även på ett ökat 

intresse både inom allmänheten och myndigheter som bidrar till vidare granskning av de 

offentliga verksamheterna och inte minst inom sjukvården.  

 

Vi vill rikta ett riktigt stort tack till vår handledare Ossi Pesämaa som med sitt stora engagemang 

i kombination med sin breda kompetens väglett oss genom detta arbete med värdefulla råd och 

synpunkter. Han har motiverat och inspirerat oss att göra vårt bästa, speciellt när det har varit 

tyngre perioder i arbetet. Vi vill också rikta ett stort tack till samtliga respondenter, både de 

personer som har tagit sig tid att ställa upp på intervjuer, och till de personer som har deltagit i 

enkätundersökningen. Till sist vill vi även tacka våra opponenter för feedback och värdefulla 

synpunkter som bidragit till att höja arbetets kvalitet.  
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SAMMANFATTNING  
Sverige har femte flest läkare inom EU. Ändå växer vårdköerna och det talas om läkarbrist. Är 

det verkligen problemet eller bottnar det i en ineffektivitet? Syftet med examensarbetet är att 

förklara situationen inom den offentliga svenska hälso- och sjukvården med avseende på 

läkarnas effektivitet och vilken roll styrningen har för prestationen. För att uppfylla syftet och 

besvara forskningsfrågan kommer studien att utgå från Sveriges landsting och regioner med 

fokus på situationen för läkarna och med tonvikt på styrningen inom landstingen. 

Examensarbetet använder en teoretisk analys som bygger på tidigare forskning som stöd till 

förståelse och förklaringar av resultaten. Examensarbetet har tre olika delstudier. I studie ett (1) 

genomfördes semistrukturerade djupintervjuer inom samma landsting med ett antal personer 

med olika befattningar för att spegla olika värdeperspektiv. I studie två (2) tog vi del av intern 

registerdata på en klinik för att påvisa ett eventuellt samband mellan antal fysiska patientmöten 

och administrativt patientarbete. Studie tre (3) var en post-hoc analys där vi diskuterar kring 

samband och förklaringar i utfall från studie 1 och 2. I post-hoc analysen undersöktes Sveriges 

samtliga landsting och regioner genom enkätundersökningen där totalt 124 läkare runtom i 

Sverige deltog. Resultatet visar att det är många olika faktorer som spelar in avseende läkarnas 

effektivitet och den situation som råder inom svensk offentlig hälso- och sjukvård idag. Bilden 

att svenska läkare generellt tar emot färre patienter jämfört andra europeiska länder bekräftas 

samtidigt som vi kan påvisa stora variationer. Ett argument som ofta framförs är att svenska 

doktorer arbetar med patienten administrativt och att detta arbete inte återspeglas när man mäter 

antal fysiska möten. Genom journalstudier kan vi inte bekräfta detta samband. Våra resultat 

visar att rent administrativt patientarbete korrelerar till antal fysiska möten mellan läkare och 

patient. Vi ser också att styrning genom exempelvis förutbestämda tidsmoduler gör att 

prestationer verkar bli svårare att följa upp. Vår förhoppning med examensarbetet är att väcka 

ett större intresse hos allmänheten och myndigheter för dessa frågor vilka kan leda till 

granskning och förbättring av den offentliga svenska sjukvården.  
 

Nyckelord: läkarbrist, stafettläkare, hälso- och sjukvård, landsting, administration, New Public 

Management, styrning, effektivitet, kultur, belöningssystem, arbetstillfredsställelse, mål, 

återkoppling, utmattning  

 

 
 

 

  



 
 

 

ABSTRACT  
The purpose of this thesis is to explicate and explain deficiencies in the health care system in 

Sweden, leading to inefficiency amongst the medical doctors. The health care system is mostly 

financed by the public (i.e., taxes). In order to reach conclusions we conducted a three-step 

empirical approach in the publicly financed health care system. The study uses a theoretical 

analytical lens strongly supported by previous research, which is supposed to help explain the 

results of the empirical studies. Study 1 consisted of semi-structured interviews. Study 2 was 

based on register data and examined if we could confirm that there is a correlation between 

administration and number of patients. Study 3 is a post-hoc analysis based on survey data from 

a total of 124 respondents. By using three different research methods, the study offer a more 

complete and holistic view of the medical doctors’ situation and the aspects of control within 

Swedish health care. The results confirm earlier findings in previous studies is somewhat 

consistent across the three separate studies (Study 1-3) that Swedish medical doctors meet very 

few patients. The study further identify variation among medical doctors meeting patients is 

very high. While some meet only one patient per day other meet up to 25 patients in a day. We 

could not find significant differences between doctors meeting few from those meeting many 

patients. Furthermore, no difference come in terms of administration between routine patient 

meetings or returning patients. The post-hoc analysis in part explains that management control 

system is poorly developed. Our result implies administrative work is not correlated to patient 

visits. Medical doctors themselves means that the reason to why many doctors not have a large 

number of patient visits is due to more administrative work. Data from patient record systems 

does not verify their statements. The correlation is thus opposite. The more patient visits the 

more administrative work. Additionally, the study implies that predetermined times modules 

for patient visits complicates measurements of doctors’ performances. We hope the thesis will 

attract attention amongst the citizens in Sweden but also amongst Swedish agencies that leads 

to further examinations and improvements of the publicly financed health care system. 
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Public Management, control, efficiency, culture, reward systems, job satisfaction, objectives, 
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1. INLEDNING  
Sverige har stor läkarbrist. Så låter tongångarna när medier diskuterar svensk sjukvård. 

Läkarbristen uttrycks vanligen både från läkarkåren och dess arbetsgivare. Enligt Statistiska 

Centralbyråns (SCB) undersökning 2015 uppgav nästan 80 procent av arbetsgivare inom 

sjukvården att de har läkarbrist (Statistiska Centralbyrån, 2016). En naturlig fråga är huruvida 

problemet bara ligger i numerären? En återkommande förklaring till sviktande 

läkartillgänglighet är att den administrativa bördan ökat. Förklaringen reser vissa tvivel, särskilt 

när skillnader mot andra länder beaktas. När historiska prestationer beaktas i kombination med 

nuvarande system för administration blir frågan än mer relevant att ställa och då inte minst för 

att problematisera ämnet. Sverige har under åren 2014-2015 fjärde högsta utgiftsnivån inom 

sjukvården bland EU-länderna. Sverige kommer på femte plats vad avser läkartäthet med 4,1 

läkare per 1 000 invånare. Få ifrågasätter dessutom ett eventuellt inslag av ineffektivitet inom 

den svenska sjukvården. Vad den beror på är en annan intressant och viktig fråga. En offentligt 

anställd läkare i Sverige tar emot 704 patienter per år vilket skall jämföras med genomsnittet i 

EU på 2 145 patienter. Antal patienter per dag och läkare blir under en normal årsarbetstid på 

220 arbetsdagar 3,2 i Sverige, mot 9,8 i EU. (OECD, 2016). Strategiska beslut syftande till 

bättre läkartillgänglighet brottas mot en kultur som behöver belysas och förstås. 

År 1975 fanns det ungefär 8 000 läkare och antalet har ökat drastiskt under de senaste 40 åren 

(Fölster, Hallström, Morin & Renstig, 2003). Redan 2003 menade Fölster et al. att 

ineffektiviteten inom vården var ett stort problem. Det året hade Sverige ungefär 24 000 läkare 

(ibid.), att jämföra med 40 000 år 2014 (Eurostat: Statistics Explained, 2017). Samtidigt har 

antalet patientbesök per läkare under samma tidsperiod minskat från 2 024 (Fölster et al., 2003) 

till 704 per år (OECD, 2016). Det är en oroande utveckling som visar en tydlig ökning av 

ineffektivitet inom svensk sjukvård. Fölster, Renstig, Ohlson & Wiigh (2014) menar i den 

senare versionen, “Den sjuka vården 2.0”, att resursutnyttjande stadigt försämrats. Sverige har 

många läkare men tar emot väldigt få patienter i jämförelse med andra länder (OECD, 2016). 

En stor faktor är förändringar i organisationen och i slutändan hur landstingen styrs i Sverige. 

I takt med att förändringar ständigt sker måste även organisationer anpassa sig till förändringar 

och till omvärlden. Socialstyrelsen (2016) presenterade siffror som visar att antalet läkare i 

Sverige fortsätter att öka. Antalet har ökat med närmare bestämt tio procent i förhållande till 

efterfrågan (Socialstyrelsen, 2016). Trots ökningen fortsätter landstingen att rapportera brist på 

personal (ibid.). 
 

En stor del av skattepengarna går till den offentliga sektorn och inte minst till sjukvården 

(Regeringskansliet, 2017). 80 procent finansieras med skattepengar, 17 procent genom direkta 

avgifter för patienterna och en mindre del av frivillig sjukförsäkring (Anell, Glenngard & 

Merkur, 2012). I statens budget år 2016 gick drygt 71 miljarder kronor till hälsovård, sjukvård 

och social omsorg (Regeringskansliet, 2017). Det är primärt Sveriges 20 landsting och regioner 

som ansvarar för sjukvården inom respektive områden (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2017). Den privata sjukförsäkringen är liten i jämförelse med andra EU-länder. Den har mest 

använts för snabbare behandling inom den öppna vården och är till över 80 procent finansierad 

av arbetsgivarna (Anell et al., 2012). Den svenska sjukvården är ett ständigt debatterat ämne. 

Det beror till stor del på det offentliga förvaltandet. Landstinget är en svårstyrd organisation på 

grund dess av omfattning och komplexitet. En stor del beror på professionens roll och det 

beslutsmandat som den innehar. Politiker och administratörer fattar beslut men är i en stark 

beroendeställning till professionens bedömningar. Läkarna har därmed stor makt och goda 

möjligheter att påverka besluten. Det gäller särskilt verksamhetens innehåll och 
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resursförbrukning. Samtidigt som det är relevant att ställa krav behöver verksamheten styras 

med ledning av kunskap och kompetens. Den styrning som läkarkåren indirekt kan utöva till 

följd av sin professionella kunskap bidrar till hälso- och sjukvårdens höga grad av komplexitet. 

(Berlin & Kastberg, 2011)  
 

Effektiviteten inom sjukvården bland läkarnas patientmottagande i Sverige är bland det lägsta 

inom EU (OECD, 2016). Statens Offentliga Utredningar (SOU, 2016:2) menar att det finns en 

stark effektiviseringspotential. Utredningen återkommer till att ett uttryck för effektivitet i 

vården är mötet mellan vårdgivare och patient (ibid.). Med denna definition är sålunda inte 

själva mötet mellan patient och läkare den del i läkarens totala arbetsbörda att betrakta som 

ineffektiv. Sett till antalet möten i flera oberoende studier pekar slutsatsen mot att svensk 

sjukvård kan framstå som ineffektiv. Vilka andra faktorer än själva mötet med patienten bidrar 

till denna nedslående statistik? Nedan illustreras en figur med information hämtad från “Den 

sjuka vården 2.0” (Fölster et al., 2014). Informationen kommer ursprungligen från Sahlgrenska 

universitetssjukhus undersökning som gjordes år 2013. (ibid.) Figur 1 illustrerar hur läkarna 

fördelade sin arbetstid. 
 

 
Figur 1 Läkarnas arbetstidsfördelning 2013 (Fölster et al., 2014) 

Med direkt patienttid menas den tid läkarna lägger på det fysiska mötet med patienter. Den 

indirekta patienttiden är tid som åtgår till patientrelaterad administration - exempelvis 

förberedelser inför patientbesök och patientdokumentation. Information och kommunikation är 

bland annat samråd med kollegor och bedömning av remisser. Övrig tid utgör bland annat 

mailkommunikation, datastrul och väntan. (Fölster et al., 2014) Figur 1 visar tydligt att en 

läkares kärnverksamhet utgör mindre än 60 procent av deras arbetstid. Det om den indirekta 

patienttiden räknas in. Tiden som läkarna ser patienter är i snitt enligt undersökningen inte mer 

än 28 procent.  

 

En av de mest relevanta och aktuella studier som gjorts är en utredning av Statens Offentliga 

Utredningar (SOU 2016:2) med titeln Effektiv vård – I utredningen tar de upp ett flertal områden 

inom vården där det kan finnas inslag av ineffektivitet. Slutsatsen pekar mot att kraftfulla 

förändringar behövs inom vården. Förändringar med syfte att upprätta ändamålsenliga 
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stödsystem utgående från professionens behov för minskat tidsspill och förenklad 

administration. Sannolikt krävs även förändrade arbetssätt och arbetsorganisation i vården. 

Värderingar och behöver successivt förändras men hälso- och sjukvårdens komplexitet kan 

bidra till att försvåra denna typ av nödvändiga förändringar. 
 

Tidigare studier inom området har viss utvecklingspotential. En studie från 2004 på Karlskronas 

kommun analyserade styrmetoder för att utröna dess effektivitet. Förändringar i styrmetoden 

hade tidigare vidtagits och studien visade att den nya styrningen fungerade tillfredsställande. 

Det föreslås också att liknande studier bör göras inom andra offentliga organisationer. 

(Adolfsson, Ehnbom & Martinsson, 2004) Andra studier har fokuserat på andra 

effektivitetsförhöjande faktorer med specifikationer på olika områden exempelvis 

omgivningens press (eng. environmental pressure) (Rosko, 2004). Det finns även studier gjorda 

inom svensk offentlig sektor. I dessa analyserar Sveriges landsting vilka reformer som gjorts 

för att förbättra styrningen inom sjukvården (Anell et al., 2012). En betydande del av ännu 

tidigare studier framstår mindre relevanta då de är utdaterade (från 1990-talet och början av 

2000-talet). 
 

Hälso- och sjukvården styrs av politikerna och har genomgått ett flertal reformer för att förbättra 

styrningen (Anell, 2005). Problem som vårdköer och låg produktivitet kan orsakas av den 

ymniga flora av olika målbilder som föreligger och sedan används som argument för ökad 

resurstilldelningen (Berlin & Kastberg 2011). Den svenska sjukvården hade under 90-talet 

problem med långa väntetider vilket mynnade ut i reformer för att komma till rätta med bland 

annat detta. Dessa hade begränsad påverkan och bidrog inte i någon större utsträckning till en 

långsiktig lösning. Anell et al., (2012) menar att en förklaring är att reformer utgör ett svagt 

incitament till problemlösning och att det politiska beslutsfattandet inte huvudsakligen syftar 

till att förbättra effektiviteten. De är snarare till för att politiker genom sina beslut vill uppnå 

legitimitet från samhället. Detta blir problematiskt eftersom legitimitet kan uppnås genom 

reformer utan att direkt lösa rådande problem (Anell, 2005).  

 

Mycket av tidigare forskning har dessutom haft en karaktär av utredning med begränsad 

forskningsanknytning, som exempelvis SOU 2016:2 om “Effektiv vård”. Det är särskilt tydligt 

eftersom det saknas en långsiktig strategisk utveckling av vården med syfte förbättring. 

Beslutsfattarna har fokuserat på att lösa ett problem i taget, vanligtvis där det är mest 

brådskande. När endast ett problem i taget behandlades har varje ny reform inneburit att nya 

problem utvecklats som inte åtgärdades i reformen. Därför har nya policys av karaktären ad-

hoc tagits fram för att åtgärda nuvarande problem. Det kan exemplifieras med hur det under 70- 

och 80-talet lades fokus på resursfördelningen medan andra faktorer ignorerades. Det ledde till 

att effektiviteten blev ett stort problem på 90-talet. Nya reformer genomfördes som skulle 

förbättra effektiviteten. De ledde istället till att behovet av åtgärder för att hålla ner de skenande 

kostnaderna som uppstod i mitten på 90-talet inte beaktades (Anell, 2005). Samtidigt har det 

politiska läget i Sverige med olika minoritetsregeringar gjort att stödet för nya reformer varit 

ostabilt. För att leverera nya reformer som ska lösa problemen i grunden krävs empiriska studier 

som riktar in sig på förändring inom de styrande organisationerna, vilket inom hälso- och 

sjukvården är landstingen (Anell, 2005).  
 

Mot bakgrund av de rådande problemen med styrningen inom landstingen kommer vi att 

försöka besvara följande forskningsfråga: Varför tar Sveriges läkare emot så få patienter? 
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1.1 Syfte 

Det grundläggande syftet med den här studien är att förklara situationen inom den svenska 

vården med avseende på läkarnas effektivitet - vad den kan bero på och vilken roll styrningen 

spelar. Syftet ligger på så sätt i linje med att studera övergripande statliga mål om att ge en 

effektiv, tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård av god kvalitet (Regeringskansliet, 2017). 

För att uppfylla syftet och försöka besvara forskningsfrågan har situationen studerats med fokus 

på styrningen inom den svenska vården. Examensarbetet är uppdelat i tre delstudier. I studie ett 

görs djupintervjuer med ett antal personer med olika befattningar och perspektiv inom ett 

landsting. Avsikten med intervjuerna är att fånga ett så brett perspektiv som möjligt och 

därigenom återge en mer rättvis bild av situationen inom den svenska hälso- och sjukvården. I 

studie två studeras intern registerdata från en klinik för att se om vi hittar något samband mellan 

möten av rent administrativ natur kontra fysiska möten mellan läkare och patient. Studie tre 

utgör underlag för en så kallad post-hoc analys med syfte att identifiera förklaringar till 

variationer i effektivitet som definierat enligt SOU 2016:2 “Effektiv vård”. Mer konkret vill 

studien bidra till att belysa graden av ineffektivitet inom offentlig svensk hälso- och sjukvården. 

Genom att synliggöra problemen med styrningen hoppas vi att medvetandegöra problemen 

både bland medborgare och myndigheter. Förhoppningen är att det leder till ökat intresse och 

vidare studier inom området vilket i sin tur kan skapa en mer effektiv nyttjandegrad av 

offentliga resurser.  

1.2 Definitioner och begreppsförklaringar  
 
Tabell 1 Definitioner av läkarbefattningar 

Överläkare Specialistläkare med längre erfarenhet  

Specialist Specialistläkare (genomgått specialistutbildning)  

ST-läkare 
Legitimerad läkare som har påbörjat sin utbildning till 

specialistläkare. 

Legitimerad läkare Läkare som har genomgått utbildning och fått sin läkarlegitimation. 

AT-läkare Läkare med examen som utför praktik för att få legitimation.   

Distriktsläkare 
En läkare som vanligen arbetar på vårdcentral/hälsocentral och är 

allmänläkare (specialist inom allmänmedicin)  

Stafettläkare 

Läkare med eller utan färdig specialitet som arbetar för ett bolag 

som hyr ut läkare åt landstingen. De stannar oftast bara korta 

perioder på varje ställe.  
 

För ytterligare definitioner, hur centrala begrepp rörande den teoretiska referensramen och det 

empiriska materialet är operationaliserade, se Tabell 4 (3.4 Mätvariabler).  
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1.3 Disposition  
Detta examensarbete har ett klassiskt deduktivt upplägg. 
 

 
 

1. Inledning – I det första och inledande kapitlet presenteras ämnet med bakgrund och en 

problematisering. I slutet av kapitlet presenteras studiens syfte och forskningsfråga.  
 

2. Teoretisk referensram - De teoretiska utgångspunkterna för studien presenteras. Den 

teoretiska referensramen syftar till att ge stöd och förklaringar till studiens empiriska material, 

resultat och analys.  

 

3. Metod – Här presenteras studiens metod och tillvägagångssätt för studiens empiri. 

Metodvalet motiveras och diskuteras.  

 

4. Empiri - Studiens centrala del – den insamlade datan presenteras och förklaras. Kapitlet är 

uppdelat i tre (3) avsnitt som bygger på de olika empiriska studierna; Studie 1 – intervjuer, 

Studie 2 – intern registerdata och Studie 3 – Post-hoc analys (enkätundersökning).  

 

5. Analys – Utifrån föregående kapitel om studiens empiri presenteras studiens resultat och 

analyseras därefter.  

 

6. Slutsatser - Slutsatser kring studien dras och diskuteras. Forskningsfrågan besvaras och 

förslag på vidare forskning presenteras.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM  
I detta kapitel kommer teorier som är relevanta för studien behandlas i syfte att bidra till 

förståelse och förklaringar av studiens resultat och analyser. 

 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
Arbetsprestationer mäts och jämförs ständigt inom i stort sett alla företag världen över 

(Wegman & Oppe, 2010). Förväntningarna och kraven på prestationer ökar ständigt från 

arbetsgivare (Nilsson, 2015). Styrningen inom organisationer är en vital del för att få ut 

maximal prestation från varje enskild individ i ett företag (Otley, 1999). Ett vanligt begrepp 

inom ekonomistyrning är engelskans “Management Control” (Nationalencyklopedin, 2017). 

Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson (2014) menar att styrning direkt handlar 

om prestationen på lång sikt inom organisationer. Management Control Systems (MSC) handlar 

om att implementera strategier i organisationer. Den organisation som på det mest effektiva 

sättet uppnår sina mål genom strategierna på lång sikt är det företag som presterar bäst (Anthony 

et al., 2014). Styrning (eng. control) kan delas in i formell och informell styrning. Formell 

styrning betyder att det är en stark styrning med hög kontroll inom processer där en hög 

produktion levereras. Till skillnad från den formella styrningen bygger den informella 

styrningen på professionerna själva och på den kulturella styrningen. (Cravens, Lassk, Low, 

Marshall & Moncrief, 2004) En stark styrning leder till mest positiva effekter i jämförelse mot 

att kombinera andra styrmodeller. En stark styrning är att föredra framför en svag eller låg grad 

av styrning. Med en tydlig och synlig styrning kommer de anställdas prestation öka, 

arbetstillfredsställelsen öka och graden av utbrändhet minska. Om en organisation har 

implementerat styrningsformer som byråkratisk styrning, klanstyrning eller andra styrmodeller 

med låg styrningsgrad (eng. low control) uppnås inte resultaten i samma utsträckning. Genom 

att kombinera en formell och en informell typ av styrning kan faktorer som stress och 

utbrändhet minskas. (ibid.) 

2.2 Arbetstillfredsställelse 
En konsekvens av styrning och måluppföljning är arbetstillfredsställelse (Jaworski, 

Stathakopoulos & Krishnan, 1993). Arbetstillfredsställelse är en målstyrd aktivitet (Janssen & 

Van Yperen, 2004). Judge, Thoresen, Bono & Patton (2001) menar att arbetstillfredsställelse 

och prestation är kopplade till varandra på olika sätt. Enligt Kim (2002) finns det flera tidigare 

studier som pekar på att det inte finns ett direkt samband mellan individuella prestationer och 

arbetstillfredsställelse. Däremot finns det starka samband att en låg grad av 

arbetstillfredsställelse leder till bland annat frånvaro och stress (Kim, 2002). Brayfield & 

Crockett (1955) menar att det inte finns någon relation mellan arbetstillfredsställelse och 

prestation. I motsats till deras studie menade Petty, McGee & Cavender (1984) att det är ett 

starkt samband mellan faktorerna. Brayfield & Crockett (1955) menar däremot att det är en 

stark relation mellan missnöjdhet bland anställda, att de inte trivs på arbetsplatsen, och ett 

tillbakadragande beteende (eng. withdrawal behaviour). Däremot menar Brayfield & Crockett 

(1955) att de inte kan se en stark korrelation mellan tillfredsställelse (eng. satisfaction) och 

produktivitet. Det eftersom en person kan ha en låg produktivitet på grund av missnöjdhet och 

aggression mot exempelvis styrningen på arbetsplatsen. Däremot om produktiviteten eller 

tillfredsställelsen ökar leder det till att personen blir mer kreativ och är mer villig att arbeta mot 

organisationens intressen och mål. Det skapar därmed en högre produktivitet. (ibid.) Vroom 

(1964) kom fram till ett negativt samband mellan arbetstillfredsställelse och frånvaro från 



7 
 

arbetet. De personer som är nöjda med arbetet har låg frånvaro och vice versa. Lawler & Porter 

(1967) visade på vikten av att ha tillfredsställda medarbetare eftersom tillfredsställelsen är 

kopplad till både arbetsfrånvaro och till uppsägning. En faktor som leder till försämrad 

prestation och lägre arbetstillfredsställelse är utbrändhet (Jones, Norman & Wier 2010). 

2.3 Utmattning 
Maslach, Schaufeli & Leiter (2001) förklarar att utmattning är en del av utbrändhet (eng. 

burnout). Om en person är utbränd och fortsätter arbeta leder det till både lägre produktivitet 

och effektivitet. Utbrändhet är inte ovanligt i dagens samhälle, speciellt bland yngre (Nandorf, 

2015, 18 januari). Även de arbetslösa drabbas av utbrändhet (Amundson & Borgen, 1982). En 

person som är utbränd eller upplever utbrändhet kan påverka kollegor och andra personer i sin 

omgivning negativt. Tidigare studier har visat att faktorer som arbetsbelastning, tidspress och 

konflikter i större utsträckning leder till utbrändhet än faktorer som har att göra med kunder, 

klienter eller patienter. Både den sociala aspekten (eng. social support) likväl bristande 

återkoppling är direkt kopplat till olika typer av utbrändhet. En tydligare återkoppling minskar 

generellt risken för utmattning. Stress (eng. exhaustion) är en bidragande faktor till utbrändhet. 

Arbetsbelastningen är direkt kopplat till stress och utbrändhet. Utbrändhet är förutom starkt 

kopplat till stress även kopplat till arbetstillfredsställelse och engagemang (eng. commitment) 

för arbetet. (Maslach et al., 2001)  

2.4 Belöningar 
Prestationen är väsentlig för organisationens framgång (Pfeffer & Veiga, 1999). Belöning är 

således en viktig del i att framhäva prestationen och göra sysslan meningsfull (Deci, Koestner 

& Ryan, 1999). Belöningar är ett vanligt sätt att motivera människor att utföra arbetsuppgifter 

på ett effektivare eller bättre sätt för att i slutändan uppnå ett bättre resultat (Ferreira & Otley, 

2009). Bra prestationer kan leda till belöningar vilket leder till tillfredsställelse (Lawler & 

Porter, 1967). Både företaget och medarbetare kan dra nytta av att det finns möjlighet till 

belöningar, om de nyttjas och används på rätt sätt vid rätt tillfällen. Belöningar kan delas in i 

inre och yttre belöningar. Det skiljs på monetära och icke-monetära belöningar. (Deci et al., 

1999) Icke-monetära belöningar handlar ofta om inre belöningar. En inre belöning kan vara en 

belöning i form av en positiv känsla som räcker långt, som uppstår efter en bra utförd 

arbetsuppgift. (ibid.) Den här typen av belöningar är starkare och har mer effekt på hur arbetet 

utförs än vad yttre belöningar kan ha. Enligt en forskningsstudie som gjorts i Japan slutade de 

personer som fick en yttre (monetär) belöning att försöka uppnå ett bättre resultat och göra sitt 

bästa när tiden var ute. De personer som aldrig fick en belöning fortsatte arbeta för ett ännu 

bättre resultat även efter att tiden var ute. (Elander, 2010) En inre belöning kan uppstå utifrån 

beröm från gruppen, chefen, läraren eller andra personer. Yttre belöningar är vanligtvis 

monetära belöningar. (Deci et al., 1999). 

 

Det är ovanligt att ytterligare belöningar, utöver månadslön, ges till anställda i offentlig sektor. 

Att inte belöna och snarare försumma de anställdas prestationer är mer förlåtande inom offentlig 

sektor än i privat sektor.  Resultatet är missnöjdhet bland de anställda och det speglas i 

arbetsplatskulturen. Det i sin tur kan leda till försämrad produktivitet och kvalitet på arbetet 

som görs. Det resulterar i en ineffektivitet inom den offentliga organisationen. En låg 

produktivitet inom offentliga organisationer betyder också låg grad av service till allmänheten 

(eng. public services). (Vigoda, 2000) Det är svårt att utforma rättvisa välfungerade 

belöningssystem i en komplex verksamhet som vården. Belöningssystem som bygger på 

prestationer krävs uppföljning av både kvalitet och kvantitet. (Brorström, Hallin & Kastberg 

2000) En belöningsmodell baserad på prestationer för barnmorskor i Göteborg började testas 

år 1997. Modellen syftade till att minska totalkostnaderna inom verksamheten. Ett problem med 

modellen var att den behövde justeras ett flertal gånger under några år. Justeringar bland annat 
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i form av ersättningsbelopp var nödvändiga. Modellen visade sig resultera i en både ökad 

kostnadsmedvetenhet hos de anställda och ett tydliggörande av verksamheten. Några nackdelar 

med belöningsmodellen var att kraven för respektive ersättning var otydliga trots justeringar 

och den administrativa bördan ökade. (Brorström et al., 2000) Riksrevisionen menar att 

prestationsbaserade ersättningar inom vården kan riskera mer negativa effekter än positiva. Det 

kan exempelvis leda till mer ojämlikhet inom vården. (Läkartidningen, 2014, oktober)  

2.5 Målstyrning 
Målstyrning handlar om att styra individer utifrån uppsatta mål (Kaplan & Norton, 1992). Till 

skillnad från att styra en organisation med hjälp av exempelvis processer är tillvägagångssättet 

för att uppnå målet ofta mer valfritt (Locke & Latham, 2002).  Vid en välfungerande 

målstyrning vet varje involverad person vad som skall göras och prioriteras. Det krävs ett tydligt 

ledarskap samtidigt som de styrda är dedikerade till att uppnå målet. Målstyrning kräver 

dokumentation för att enkelt kunna kommunicera resultat med de styrda. Vid målstyrning krävs 

mätsystem som följer upp prestationer och resultat. (Ouchi, 1979) Kommunikation och 

återkoppling till de styrda i form av information om vilken riktning de arbetar mot och hur de 

närmar sig målet är nödvändigt inom styrningsformen. Tydlighet i både målformuleringen och 

i kommunikationen underlättar styrningen. (Locke & Latham, 1979) Det enda sättet för 

organisationer att uppnå maximal prestation är genom självstyrning bland medarbetarna. Det 

krävs att samtliga individer styrs mot samma mål, visioner och prestationer. Däremot krävs en 

hög mognadsgrad och stort ansvarstagande. Det kräver också att de individuella målen 

balanseras med de gemensamma målen och nyttan är att använda målstyrning. (Drucker & 

Nelson, 2011) Locke & Latham (2002) menar att högt uppsatta eller svåra mål leder till de bästa 

prestationerna. 

 

Innovation är också starkt kopplad till prestation och är därför ett viktigt element för chefer att 

mäta och hantera (Pesämaa, Shoham, Wincent & Ruvio, 2013). Van de Ven (1986) definierar 

innovation som utveckling och implementering av nya idéer i organisationer. Den samlade 

kompetensen inom en organisation är en viktig tillgång vid innovation, speciellt vid avancerade 

arbetsuppgifter. Läkarna är en yrkesgrupp med avancerade uppgifter där det krävs en bred 

kompetens. Innovation inom avancerade arbetsuppgifter baseras på kunskapen hos de anställda, 

det vill säga humankapitalet. Det är organisationens samlade kompetens som är avgörande för 

innovativa lösningar. (Castellacci, 2008)  

 

Macintosh & Quattrone (2010)  menar att målstyrning handlar om hur ansvar läggs utifrån 

resultatet av prestationer (eng. output accountability). Det betyder att endast prestationen 

värderas. Det kan göras genom att lägga ansvaret på en grupp människor att uppnå ett 

överenskommet mål. Sättet att uppnå målet är inte intressant utan endast resultatet, det vill säga 

om de uppnår målet eller inte. Gruppen kommer antingen att prestera väl och uppnå målet eller 

misslyckas. Om de misslyckas kommer en ny grupp människor få ta över jobbet eller uppgiften. 

(Macintosh & Quattrone, 2010). Inom en lyckad målstyrning är återkopplingen en central del 

(Locke, 1996). Om människor skall styras med hjälp av målstyrning behöver de återkoppling 

som visar om de är på rätt väg mot målet för att det ska vara ett effektivt styrsystem (Locke & 

Latham, 2002). 

 

Det har gjorts jämförelser mellan det svenska och det amerikanska hälso- och 

sjukvårdssystemet. Den icke-vinstdrivande organisationen Intermountain Healthcare som är ett 

högpresterande sjukvårdssystem, bland det främsta i USA, har tillsammans med många länder, 

bland annat Sverige, under ett antal år haft kunskapsutbyte. Det som är utmärkande i deras 

högpresterande sjukvårdssystem är bland annat att målstyrning och mätning av all vård är viktig 
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och behövs analyseras, återkopplas och följas upp. Genom att parallellt mäta både ekonomiska 

resultat och vårdresultat gör det möjligt att enklare kombinera ekonomistyrning med kvalitets-

/verksamhetsstyrning på ett bättre sätt. (Daneryd, Stenberg & Elg, 2014) 

2.5.1 Mätning inom styrsystem  

En styrmodell som baseras på systematiska mätningar i organisationer är det balanserade 

styrkortet (eng. The Balanced Scorecard). Modellen grundar sig i idén om målstyrning.  

Författarna Kaplan och Nortons modell gav stort genomslag genom sin påverkan den hade på 

hur organisationer utformar sina styrsystem, både hos vinstdrivande och icke-vinstdrivande 

organisationer (Ridwan, Harun, An & Fahmid, 2013). Det balanserade styrkortet bygger på att 

styrande personer i en organisation inte ska behöva välja mellan finansiella och operationella 

mätningar. Det finns inte bara ett enda mätsystem som lägger grund för tydliga målsättningar 

och fokus på organisationens kritiska områden. Ledningen vill oftast ha en balanserad 

presentation av dels det finansiella och dels det operationella. Det balanserade styrkortet är 

uppbyggt för att kunna bistå med en snabb och omfattande överblick av organisationen. 

Styrkortet innehåller finansiella mätsystem som visar resultatet av redan vidtagna åtgärder. Det 

kompletteras med operationella mätsystem för interna processer, kundnöjdhet och 

förbättringsarbeten, vilka alla är centrala för att öka den finansiella prestationen i framtiden. 

(Kaplan & Norton, 1992) 

 

Kaplan och Nortons modell innehåller fyra perspektiv som var och en ska svara på en 

grundläggande fråga - se Tabell 2. Genom att besvara respektive fråga får organisationen viktig 

information utifrån fyra olika perspektiv (Kaplan & Norton, 1992). 

 

Tabell 2 Fyra perspektiv (baserad på Kaplan & Norton 1992) 

Kundperspektiv  Hur ser kunderna på oss?  

Interna processer Vad måste vi utmärka oss på?  

Innovation- lärandeperspektiv  
Kan vi fortsätta förbättra oss och skapa 

värde? 

Finansiellt perspektiv Hur ser vi ut för ägarna?  

 

För att det balanserade styrkortet ska fungera måste mängden information som ledningen får 

hålla en fin balansgång. Det får varken finnas för många eller få mätsystem som förser 

ledningen med information. Styrkortet begränsar antalet mätsystem för att mängden 

information inte ska bli för stor. Det krävs att organisationen har en del mätsystem för att kunna 

använda sig av modellen. Styrkortet tvingar ledningen att fokusera på de mätsystem som är 

mest kritiska för organisationens framgång. Med implementeringen av det balanserade 

styrkortet uppfylls många av ledningens behov vid styrningen av sin organisation. Den 

sammanställer bland annat många av de till synes olikartade elementen i företagets agenda. 

Några exempel är att bli kundorienterad, korta ner reaktionstider, förbättra kvalitén, framhäva 

lagarbete och tänka långsiktigt. Styrkortet förhindrar även suboptimering genom att det går att 

se huruvida en förbättring i ett område åstadkommits på bekostnad av andra områden. (Kaplan 

& Norton, 1992) Det balanserade styrkortet kan bidra med att få de anställda inom hela 

organisationen att arbeta på sätt som stärker och förbättrar varandras prestationer (Kaplan & 

Norton, 2001). Förändringar kan drivas igenom om problemen inom offentliga organisationer 

(eng. public sector) bemöts genom strategier från styrkortet. Det genom att motståndet mot 

förändringar, som finns särskilt inom den offentliga sektorn, kan undvikas. (Woods & Grubnic, 

2008) 
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2.6 Återkoppling som styrmedel 
Inom styrning (eng. management control) är återkoppling information som speglar tillbaka på 

utförd prestation i förhållande till uppsatta mål. Det är en grundläggande faktor för att lyckas 

styra individen till en bra prestation. Den förmåga och ansträngning som individen bidrar med 

leder till en prestation. (Otley, 1998) Återkoppling används dels för att snabbt rätta till problem 

men också för att ta lärdom av misstag. Genom återkoppling är förhoppningen att prestationen 

ska förbättras ytterligare. (ibid.) Återkoppling är en central del i målstyrning (Locke, 1996). 

Det finns inga tydliga bevis på att återkoppling har en oberoende påverkan på individers 

prestationer, men det är ändå en viktig del för chefer och anställda i avseendet att mäta 

prestation och underlätta uppfyllelsen av målen (Pavett, 1983). 

Kommunikation i form av återkoppling har en påverkan på sambandet mellan prestation och 

belöning. När individer känner att prestationen inte är en speciellt bidragande faktor för att 

uppnå belöningar kan de lämna sina jobb. Studier visar att återkoppling är essentiell för att 

uppnå organisationens mål genom en så bra prestation som möjligt. Frekvensen av den positiva 

eller negativa återkopplingen från chefer, medarbetare och patienter påverkar individens 

motivation och prestation. Den positiva återkopplingen är särskilt viktig i frågan om prestation 

när organisationen saknar tydliga mål för dess anställda. (Pavett, 1983)  

2.7 Utvärdering av styrsystem 
En känd studie inom prestation och styrning är ”The Performance Management Framework” 

av Otley (1999). Författaren beskriver ett ramverk som handlar om att analysera hur den 

ekonomiska styrningen drivs genom fem centrala delar inom prestation. Dessa är mål, strategier 

och planering, målformulering, incitament och belöningssystem samt återkoppling (se Tabell 

3). Genom att analysera fem viktiga beståndsdelar ger ramverket ett bredare perspektiv på hur 

beslutsfattare ska analysera och värdera hur bra styrningssystemen fungerar. (Otley, 1999)  

 

Tabell 3 The Performance Management Framework (Baserad på Otley, 1999) 

Mål 

Vilka är organisationens centrala mål och hur 

utvärderas prestationen för varje enskilt mål? 

Målen ska vara välformulerade och det ska gå 

att mäta måluppfyllelsen.  

Strategier och planering 

Vilka strategier och planer använder 

organisationen och hur arbetar man för att 

implementera dessa? Hur bedömer man om 

aktiviteterna för att uppnå strategier är 

framgångsrika?  

Målformulering 

Vilken prestationsnivå krävs i frågorna om 

mål och strategier och planering? Hur sätts 

lämpliga prestationsmål upp för dem? 

Incitament och belöningssystem 

Vilka incitament ges för att uppmuntra till att 

uppnå målen? Incitamenten måste vara 

uppbyggda på rätt sätt för att undvika de 

negativa kortsiktiga incitamenten som ofta 

uppstår.  

Återkoppling 

Mellan vilka kanaler inom organisationen går 

återkopplingen och hur används det för att 

skapa framgång?  
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När alla fem beståndsdelar i ramverket har besvarats uppnås en bra överblick över hur väl 

organisationens styrsystem fungerar. Uppfylls de olika beståndsdelarna på ett bra sätt kommer 

styrsystemet också ha större sannolikhet att vara framgångsrikt. (Otley, 1999)  

2.8 Kulturens påverkan  
Kultur är en stark manifest mekanism som är svår att förändra. När kulturen är djupt inrotad i 

en organisation kommer det medföljande beteendet inte förändras bara för att den slutar lösa 

problem (Gagliardi, 1986). Flamholtz och Randle (2011) menar att kultur är en osynlig tillgång 

inom organisationer. Vidare menar de att kultur används medvetet av stora organisationer och 

att det finns inom och är viktigt för alla organisationer. De förklarar kultur som ett system med 

delade värderingar. De förhåller sig till kultur så långt att de menar att om den används korrekt 

kan kulturen vara den ultimata strategiska tillgången och konkurrenskraftiga vapnet för de flesta 

företag (Flamholtz, & Randle, 2011). Statens Offentliga Utredningar (SOU, 2016:2) har valt att 

definiera kultur som “värderingar och förhållningssätt som skapar synliga arbetssätt och 

beteenden eller sätt att tänka [...]”. De påstår att det krävs andra styrmedel än vanliga 

traditionella styrmedel när det finns en avsaknad av formella styrmöjligheter för att kunna 

bedriva en effektiv verksamhet. Statens Offentliga Utredningar (SOU 2016:2) menar att utifrån 

exempel de stött på att kultur ofta är starkare än den styrning som kommer uppifrån. De kom 

fram till att arbetsplatskulturen vid val av styrformer i vården inte alltid beaktas tillräckligt. 
Anledningen till att det uppstår skillnader inom olika kulturer är enligt utredningen på grund av 

att det beror på de olika formerna av kulturella “diken”. Andra faktorer till kulturella skillnader 

är skillnaderna mellan professioner samt att lagstiftningen kan vara av viss betydande del. 

(ibid.) Brayfield & Crockett (1955) menar att det finns bevis att prestationerna inom arbetet 

också bygger på gruppnormer.  

 

När styrmodeller utformas, appliceras och används inom organisationer är det viktigt att komma 

ihåg att ekonomisk styrning inte agerar isolerat utan mer som ett samspel med andra faktorer 

(Malmi & Brown, 2008). Malmi & Browns (2008) modell (se Figur 2), illustrerar ett sätt att se 

på styrningen där kulturen spelar en central roll i paketet. I modellen delas den kulturella 

styrningen upp i tre delar: värderingar, symboler och grupper (ibid.). Värderingar bygger på de 

organisatoriska definitioner som kommuniceras formellt och systematiskt. De förstärks genom 

grundläggande värderingar, syfte och riktning för organisationen (Simons, 1995). Med 

symbolbaserad styrning menas att organisationen skapar olika former av visuella uttryck, som 

exempelvis klädkoder, för att utveckla en typ av kultur (Schein, 1997). Den tredje delen är 

gruppers kultur, vilket behandlar de subkulturer, individuella grupper eller mikrokulturer som 

finns inom organisationer (Malmi & Brown, 2008). Dessa kallas även klaner och påverkas av 

de olika kulturer som kan finnas inom respektive klan (Ouchi, 1979). Exempel på en klan kan 

vara en profession som läkare eller andra grupper med en speciell avgränsning (ibid.).  
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Kulturell styrning 

Grupper Värderingar Symboler 

Planering Cybernetisk styrning 

Belöning och 

kompensering Planering 

lång sikt 

Planering 

kort sikt 
Budgetering 

Finansiella 

mätsystem 

Icke-

finansiella 

mätsystem 

Hybrida 

mätsystem 

Administrativ styrning 

Ledningsstruktur Organisationsstruktur Riktlinjer & tillvägagångssätt 

 

Figur 2 Kulturell styrning (anpassad efter Malmi & Brown, 2008) 

Kontentan av Figur 2 är att styrningen består av ett flertal element. Det är viktigt att se 
styrningen ur ett helhetsperspektiv med vetskapen att kulturen existerar överallt.  

2.9 Transparens 
Transparens är den insyn som allmänheten får i en verksamhet. Det är speciellt viktigt inom 

offentliga organisationer. Allmänheten bör se hur organisationerna använder sina resurser för 

att kunna kräva att skattebetalarnas medel används på ett effektivt sätt. (Afonso, Schuknecht & 

Tanzi, 2010) Sverige har länge klassats som ett land med öppet flödande information, både vad 

gäller det politiska och det ekonomiska. Det gäller inte transparensen inom den svenska 

sjukvården där man länge diskuterat huruvida kvalitén på sjukhusen ska göras offentlig. Att 

redovisa variationer mellan prestationer på olika kliniker till allmänheten är ett känsligt ämne. 

Det kan dessutom uppfattas som att transparens undergräver läkaryrket. De största problemen 

till att det saknas transparens beror dels på att den medicinska professionen inte är villiga att 

publicera information och dels för att landstingen varit ointresserade av att göra det. (Blomgren, 

2007) Det har på senare år blivit bättre insyn i vården men det krävs fortfarande att förbättringar 

sker för att öka allmänhetens insyn i sjukvården (Vårdförbundet, 2017). 

2.10 Styrning inom hälso- och sjukvård 
Regeringen har ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvårdspolitiken i Sverige. För 

finansiering och organisering av vården i respektive landsting och kommun ligger ansvaret på 

dem själva. (Vårdanalys, 2013:8) Respektive landsting/regioner har således stora friheter och 

möjligheter att styra och skapa en bra och tillgänglig vård med bra kvalitet. (ibid.) Landstingen 

är stora organisationer där förändringar tar tid (Riksrevisionen, 2014:20). Att styra sjukvården 

är mycket komplext och kräver en långsiktig styrning. Samtidigt har styrningen inom den 

svenska hälso- och sjukvården blivit alldeles för detaljrik och specificerad. Styrningen inom en 

sådan stor och komplex organisation bör vara långsiktig och översiktlig. (Läkartidningen, 2014) 

Berlin & Kastberg (2011) menar att landstingen är svårstyrda verksamheter. Styrmodellerna får 

inte starka genomslag i verksamheterna. Mycket beror på att styrmodellerna inte följs för att 

verksamheterna styrs av professionerna själva och deras arbetssätt. Det beror även på den 

komplexitet som finns inom landstingen. (Lundin & Söderholm, 1997; Lindberg & Blomgren, 

2009; Öhrming, 2008, refererad i Berlin & Kastberg, 2011)  
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En central del som regeringens styrning av landstingen bygger på är prestationsbaserad 

styrning. Det är för landstingen frivilligt att delta och deltagande innebär ekonomiska risker för 

dem. (Riksrevisionen, 2014) Prestationsbaserad ersättning för landstingen har blivit en större 

del av styrningen de senare åren inom vården (Vårdanalys 2013:8). Regeringen har genom 

systemet velat skapa ekonomiska incitament för att landstingen ska uppnå prestationsmålen 

(Riksrevisionen 2014:20). Effekterna av styrmedlet är oklara samtidigt som kunskapsläget är 

dåligt. De landsting som presterar väl får också större belöningar. (Vårdanalys, 2013:8) De 

landsting som fått låga belöningar flera år i rad känner sig inte motiverade till att sträva efter 

förbättringar. Däremot är det landstingens beslut att bestämma huruvida den ersättningen 

används - om den skall gå till respektive vårdenheter som presterar bra eller liknande. 

(Riksrevisionen, 2014) Att endast rikta styrningen med fokus på ekonomiska mått har fått kritik 

(Berlin & Kastberg, 2011).   

 

Styrmodellerna är ofta av generell karaktär. När de implementeras i en sådan stor och komplex 

organisation som landstinget fungerar de inte fullt ut på grund av skillnader och omständigheter 

i organisationen. På grund av kritik från professionerna ökar svårigheterna för administrationen 

att ta fram lämpliga styrmodeller. (Berlin & Kastberg, 2011) 

2.10.1 Strategisk styrning 

Den strategiska långsiktiga styrningen inom sjukvården handlar till stor del om förändring 

(Berlin & Kastberg, 2011). Förändringar sker hela tiden och vilket arbetssätt som används är 

viktigt för att klara av dem. Det uppstår hela tiden nya problem och det kan därför finnas för 

många problem att lösa direkt. Det blir en fråga om prioritering av vilka problem som är mest 

brådskande och ska lösas först. Det är vanligt förekommande att en lösning på ett problem leder 

till andra problem. Ledarskapet har ett stort ansvar att kunna förutse vilka dessa är och hur de 

ska motverkas. Att hantera komplexa och snabba förändringar kräver tydligt ledarskap och 

ledaren måste ha förmågan att sätta upp effektiva strategier för förändring samtidigt som 

organisationen arbetar framåt. Det ledarskap och de aktiviteter som ställs upp för detta ändamål 

kan definieras som strategisk styrning. De som styr sjukvården måste förstå att förändring sker 

hela tiden i deras bransch och det räcker inte med att bara vara mottaglig för detta utan de ska 

även se framåt. Det är viktigt att skapa nya visioner för framgång och vara förberedd på att göra 

större signifikanta förändringar. (Swayne, Duncan & Ginter, 2008)  

2.10.2 Operativ styrning  

Operativa daglig styrning är en kortsiktig styrning som sker löpande inom organisationer 

(Nationalencyklopedin, 2017). Det benämns ofta som daglig styrning. Det mest centrala inom 

operativ styrning är rutiner (Innovatum, 2017). Daglig styrning är den operativa funktionen 

inom styrningen. Det är till skillnad från den analytiska, strategiska och långsiktiga styrningen 

en styrning som direkt och konkret omfattar alla inblandade. Funktionen med daglig styrning 

är att allokera resurserna dit de gör bäst nytta. Slöseri skall minimeras men helst elimineras. 

(Brandt & Palmgren, 2015; Langstrand, 2012) Produktionsvolymen inom sjukvården är ett mått 

som kan ingå i den dagliga styrningen. För de flesta verksamheter inom sjukvården kan den 

faktiska produktionen och planeringen följas på daglig basis. Inom akutsjukvården är det större 

svårigheter att i förväg planera för den dagliga produktionen. (Brandt & Palmgren, 2015) 

 

Inom hälso- och sjukvårdens operativa styrning är den så kallade produktionsstyrningen en 

central del. Att styra och planera produktionen leder till en säkrare vård, bättre tillgänglighet 

och mer kostnadseffektiva patientflöden. (Brandt & Palmgren, 2015) I takt med att omvärlden 

och organisationer ständigt förändras har ett styrningskoncept, Lean production, blommat upp 

på senare år och fått mycket uppmärksamhet. Konceptet har visat sig vara väldigt framgångsrikt 

många gånger och är idag en central del i styrningen inom många privata och offentliga 
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organisationer. (Langstrand, 2012) Det grundläggande syftet med Lean production är att ge 

förslag på sätt hur resurser fördelas bäst och att hitta och eliminera de processer som inte är 

värdeskapande för slutkunden (Brandt & Palmgren, 2015). 

 

Grunder inom Lean-konceptet är, förutom eliminering av onödiga processer, flöden och 

aktiviteter. Det är slöseri, överbelastning och ojämnheter som skapar problem för effektiva 

flöden. Inom landstinget kan lean-principerna användas som underlag vid styrningen även om 

det mest centrala inom styrning i vården är kvalitets- och individperspektivet. (Brandt & 

Palmgren, 2015) Brandt och Palmgren (2015) menar att Lean-konceptet syftar till att skapa en 

sjukvård som; 

 

“- gör precis vad som är nödvändigt och bevisat värdeskapande för patienten, så enkelt som 

möjligt, på rätt vårdnivå, och med ett minimum av avvikelser och komplikationer,   

- inte har några väntetider eller köer, 

- ha samlar resurser och materiel kring patienten, med minsta nödvändiga lager, 

- har väl anpassade resurser, med en så jämn belastning som möjligt; och 

- använder medarbetarnas kreativitet för att kontinuerligt utveckla verksamheten.” (s.40)  

 

Ett flöde inom landstinget kan vara samtliga åtgärder som vidtas vid ett patientbesök eller under 

hela vårdtiden. För att uppnå ett effektivt flöde krävs värdeskapande aktiviteter - inom vården 

ett värde för patienten (Brandt & Palmgren, 2015). Flödena mäts inom landstinget genom att 

se om behovet blev tillgodosett i tid och om det blev korrekt första gången. Om flödena fungerar 

dåligt leder det till överflödigt och onödigt arbete. (Lord, 2017) 

2.10.3 New Public Management  

En utveckling mot New Public Management (NPM) har på senare tid kännetecknat styrningen 

inom den offentliga sektorn (Woods & Grubnic, 2008). Det gäller även inom sjukvården i 

Sverige (Berlin & Kastberg, 2011). Anledningen till utvecklingen mot New Public 

Management tros till stor del bero på ett skift mot privatisering tillsammans med utvecklingen 

mot automatisering inom framförallt informationsteknologin, samt produktion och distribution 

av offentliga tjänster (Hood, 1991). NPM har sammantaget sju olika uttryck som lyfts fram. 

Det första handlar om att öka uppdelningen den offentliga sektorn för att ge varje offentlig 

“produkt” en egen företagsliknande funktionsenhet. (Hood, 1995) Detta istället för att vara 

uppdelade i geografiska områden som är vanligt inom offentlig sektor (Berlin & Kastberg, 

2011). Det andra uttrycket är ett skift mot större konkurrensutsättning, dels mellan de offentliga 

organisationerna och dels mellan offentliga organisationer och privata sektorn. Målet är att 

skapa en mer konkurrenskraftig offentlig sektor. (Hood, 1995) Det innebär pressade kostnader 

och förbättrad verksamhetsutveckling Andra uttryck handlar bland annat om att öka fokus på 

resursutnyttjandet, förändra principer inom redovisning och styrning, samt ledarskapets ökade 

betydelse. De sista två uttrycken beskriver förändringarna mot ökat fokus på verksamhetens 

resultat där anställda bedöms mer utifrån deras prestation och hur styrningen ska göras mätbar 

för att uppnå detta. (Berlin & Kastberg, 2011) 

 

Pollitt & Bouckaert (2004) menar att NPM har lett till att kvaliteten inom den offentliga sektorn 

generellt har ökat och de offentliga utgifterna har sjunkit. Decentraliseringen som teorin talar 

om fick ett stort genomslag på 1990-talet till följd av de ekonomiska kriserna under 1970- och 

1980-talet (Pollitt & Bouckaert, 2004). Teorin har även mottagit kritik. År 2015 presenterade 

regeringen i en budgetproposition en ny typ av styrmodell som skall vara bortom NPM och som 

skall leda till en större frihet för de anställda inom offentlig sektor. De menar att NPM har lett 

till en ökad administrativ börda för de anställda samtidigt som professionernas etik och 

kunnande inte har varit det som kunnat prioriteras. (Regeringskansliet, 2014) 
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2.10.4 Kunskapsstyrning 

Kunskapsstyrning är en styrmodell med information som är baserad på vetenskap och 

beprövade metoder (Daneryd et al., 2014). Garpenby & Carlsson (1999) menar att 

kunskapsstyrning är en styrform som kräver legitimitet i hög grad. Sättet att hämta 

informationen och själva informationen ska inge förtroende. Det finns en önskan för bättre 

resursanvändning inom vården (Garpenby & Carlsson, 1999). Kunskapsstyrning benämns inom 

sjukvården vanligen som evidensbaserad medicin. Evidensbaserad ledning handlar om att 

verksamheterna hela tiden skall styras efter bästa tillgängliga information eller kunskap. 

(Fernler, 2014) Det används flitigt och har kommit långt inom den svenska hälso- och 

sjukvården där till och med infrastrukturen stödjer detta system. (Daneryd et al., 2014) 

Sjukvården är en intensiv kunskapsverksamhet (SOU 2016:2). Kunskapsstyrningen inom 

sjukvården är ingen ny styrmodell eller ersättare av styrmodell utan snarare ett system som gör 

det enklare att sprida, utveckla och tillämpa kunskap. Fernler (2014) menar att tidigare har den 

administrativa styrningen inom vården utgått ifrån kunskap, det vill säga andra former än de 

ekonomiska faktorerna. Aktörer har även förespråkat att konceptet borde utvidgas. (Fernler, 

2014) Garpenby & Carlsson (1999) menar att kunskapsstyrning är en styrform som kräver 

legitimitet i hög grad. Sättet att hämta informationen och själva informationen ska inge 

förtroende hos den styrde. Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2016:2) framgår det att det 

finns en mångfaldig styrning inom landstinget. Det är i form av kunskapsstyrning som bedrivs 

av flera olika parter. Styrningen utgår från myndigheter och riktlinjer från Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL). Det skapar problem när professionerna får olika direktiv från flera olika 

håll. Det är kunskapsstyrning som bedrivs. Det skapar problem när professionerna får olika 

direktiv från flera olika håll. Det betyder att ingen mikrostyrning kommer till stånd utan 

kunskapsstyrningen utgår från myndigheters riktlinjer och SKL. 
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3. METOD  

I detta kapitel kommer studiens metodval motiveras, metodsynsätt presenteras, likaså 

forskningsstrategin och forskningsdesignen. Sedan presenteras vilka litteraturstudier och 

datainsamlingsmetoder som använts. Kapitlet avslutas med en diskussion om kring studiens 

trovärdighet. 

 

 

3.1 Forskningssyfte och ansats  
För att förklara situationen inom vården med avseende på läkarnas effektivitet och för att 

synliggöra styrningens roll gjordes undersökningen på olika nivåer inom Sveriges offentliga 

hälso- och sjukvård. Den empiriska delen bestod av tre olika delar. Den första delen bestod av 

intervjuer där information samlades in från personer med olika befattningar inom 

organisationen. Det för att fånga deras syn på styrningen och sättet de arbetar på. Den andra 

delen bestod av granskning av intern registerdata för att fånga ett kvantitativt perspektiv. Den 

tredje delen var en post-hoc analys bestående av en enkätundersökning som syftade till att fånga 

ett större perspektiv och kunna representera hela den offentliga svenska hälso- och sjukvården 

i Sverige. De tre empiriska delstudierna syftade till att tillsammans förklara situationen inom 

vården för att kunna besvara forskningsfrågan.  

 

Genomförandet av examensarbetet hade inslag av både induktiv och deduktiv forskningsansats. 

Dessa två metoder är de vanligast använda, men det förekommer även abduktiva 

forskningsansatser (Bryman & Bell, 2013). Den deduktiva forskningsansatsen representerar hur 

förhållandet mellan teori och praktik ser ut. Det deduktiva synsättet beskrivs som sättet att 

utifrån rådande kunskap inom ett område tillsammans med de teoretiska övervägandena 

genomgå granskning i rapportens empiriska avsnitt. (ibid.) En anledning till valet av det 

deduktiva angreppssättet var viljan att inte gå miste om viktiga delar i tidigare forskning. 

Deduktiva ansatsen skiljer sig mot den induktiva då en induktiv forskningsansats utgår från det 

empiriska materialet, observationer från verkligheten, för att sedan söka sig till teorier eller 

ställa upp en teori och förklara situationen (Bryman & Bell, 2013). Teoretiska grunden som 

hade samlats in vid ett tidigt stadie av examensarbetet visade sig tunn och otillräcklig. Det 

induktiva inslaget bestod av framtagandet av fler teoribildningar med utgångspunkt från 

intervjuerna. Det var nödvändigt med tanke på komplexiteten kring den offentliga sjukvården. 

Resultatet kunde därmed lättare förstås och analyseras på ett djupare plan. 

3.2 Metodsynsätt 

Studiens tillvägagångssätt grundades på att uppnå en helhetssyn över vilka problem som 

tillsammans orsakar brister i styrningen inom hälso- och sjukvården. Systemsynsättet handlar 

om att verkligheten består av olika element som påverkar varandra och skapar en 

verklighetsuppfattning enligt en helhetsbild (Arbnor & Bjerke, 2009). Studien utgår således 

från systemsynsättet. Forskare med detta synsätt brukar använda en kombination av kvalitativa 

och kvantitativa metoder för att uppnå resultat (Gammelgaard, 2004). Det tillvägagångssättet 

används i examensarbetet. En grundläggande utgångspunkt som stod klar i början av 

examensarbetet var att det är svårt att spegla situationen med endast en typ av undersökning. 

Samma utgångspunkt gällde även vid urvalet av respondenter. Vi ville fånga flera perspektiv 

från personer med olika arbetsuppgifter och befattningar inom vården.  
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3.3 Forskningsdesign  
I frågan om vilken metod som skulle användas vid datainsamlingen kunde tre olika val göras; 

kvantitativ metod, kvalitativ metod eller en blandning av båda (Bjereld, Demker & Hinnfors, 

2014). Den kvantitativa metoden försöker hitta samband eller mönster mellan olika fenomen, 

där resultatet går att visa med siffror och analyseras med olika statistiska tekniker (Kothari, 

2004). Den kvalitativa metoden används för att ta reda på vilka egenskaper eller kvaliteter ett 

fenomen har (Bjereld et al., 2014). 

 

Examensarbetets tillvägagångssätt var en kombination av både den kvalitativa och kvantitativa 

metoden. Den kvalitativa delen bidrar med en djupare förståelse för grunderna till problemen. 

Den kvantitativa delen verifierar det kvalitativa genom resultat som skall kunna generaliseras. 

(Bjereld et al., 2014) Först genomfördes intervjuer (kvalitativ metod) med en läkarsekreterare, 

tre läkare med olika bisysslor och en landstingsanställd med enbart administrativa 

arbetsuppgifter. Syftet med en varierad målgrupp inom vården var för att spegla deras 

respektive uppfattning av situationen för läkarna och styrningen inom landstingen. Intervjuerna 

kompletterades med intern registerdata (statistik, kvantitativ metod) från en klinik på ett 

landsting i Sverige. Den interna registerdatan bearbetades, analyserades och utgjorde grunden 

för koppling och analyser med en helt objektiv utgångspunkt. Slutligen kompletterades den 

hittills insamlade datan med en post-hoc analys. Post-hoc analysen gjordes utifrån en 

enkätundersökning (kvantitativ metod). Syftet med enkätundersökningen var att dels uppnå en 

hög replikerbarhet och dels att få mängdsvar för högre generaliserbarhet. Enkätundersökningen 

är gjord med samtliga Sveriges landsting och regioner som populationsram.  

 

En fallstudie (eng. case study) innefattar att empiriska undersökningar görs av ett specifikt 

fenomen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). Det är ett fall som studeras på djupet och 

inrymmer detaljerad information om det specifika fallet (Bryman & Bell, 2013). En fallstudie 

är ofta baserad på kvalitativa metoder, men en blandning av kvalitativa och kvantitativa 

metoder är vanligt (ibid.). Intervjuer, enkätundersökningar och dokumentstudier är vanliga 

undersökningsmetoder i en fallstudie (Saunders et al., 2007). Bryman & Bell (2013) beskriver 

olika typer av fall inom fallstudier. Några av dem, som också är av examensarbetets karaktär, 

är det representativa fallet och det longitudinella fallet. Det representativa fallet är av karaktären 

där forskaren vill beskriva en vardaglig situation eller en vanlig organisation. I det 

longitudinella fallet studerar forskaren hur en situation förändras över tid. (Bryman & Bell, 

2013) Examensarbetet är en fallstudie som utifrån tre delar tillsammans representerar ett 

longitudinellt och ett representativt fall. Undersökningarna var uppbyggda på det representativa 

fallet i form av intervjuer och en enkätundersökning. Det longitudinella fallet var den interna 

registerdatan som visade en kliniks prestationer över flertalet år. 

En surveyundersökning är ofta kopplat till en deduktiv forskningsansats. En 

surveyundersökning är lämplig när stora mängder material skall samlas in, där frågor som vem, 

vad, hur mycket och liknande ställs. (Saunders et al., 2007) En tvärsnittsdesign i form av en 

surveyundersökning utformades för att täcka de nödvändiga faktorerna utan att bli allt för lång. 

För att enkätundersökningen inte skulle uppfattas som för lång delades frågorna upp i 

frågegrupper.   

3.4 Mätvariabler 
Studien har använt operationella definitioner (operationalisering). Begreppen definierades 

utifrån tidigare forskning för att göra empirin mätbar i förhållande till de teoretiska 

utgångspunkterna (Forza, 2002). Det är viktigt med tydliga operationaliseringar av begrepp för 

att studien skall kunna låta läsarna själva värdera och ta ställning till teorierna och det empiriska 
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materialet (Bjereld et al., 2014). I Tabell 4 presenteras centrala begrepp i studien som har 

operationaliserats. För att operationaliseringarna skall vara av hög validitet, lämpliga och 

riktiga har samtliga begrepp i Tabell 4 operationaliserats med stöd från tidigare vetenskapliga 

studier.  

 

Tabell 4 Operationaliseringar 

Begrepp Studie  Definitioner  Operationalisering  

Effektivitet (eng. 

efficiency) 

Biørn, Hagen, 

Iversen & 

Magnussen (2003) 

”Cost-efficiency 

compares levels of 

out- put with total 

running expenses in 

monetary terms.” 

”Läkarna arbetar på ett 

effektivt sätt”, ”Fler 

patientbesök reducerar 

misstag.”, ”Lön gör inte 

läkarna mer 

effektiva”(motsats) 

Prestationer  
(eng. performance) 

Kim (2002) 

“I have a clear 

understanding of what 

is expected of me in 

work.” 

”Jag får tydlig feedback 

av vad som förväntas av 

mig” 

Belöningar 
(eng. rewards) 

Ferreira & Otley, 

(2009) 

”Rewards are 

typically the outcome 

of performance eval- 

uations [...]”, ”[…] 

rewards can include 

both financial and 

non-financial 

elements.”  

”Jag blir belönad av att 

prestera bra på jobbet”, 

”Jag är nöjd med den 

individuella 

lönesättningen”, 

”Läkarna borde 

premieras på något vis 

utöver månadslön.”, 

”Jag uppmärksammas 

för goda prestationer.”  

Återkoppling  

(eng. feedback) 

Chakrabarty, 

Oubre, Brown 

(2008) 

”When my supervisor 

thinks my performance 

is good, he or she 

provides me with 

positive feedback.” 

“Jag får tydlig feedback 

av vad som förväntas av 

mig.”, “Jag får feedback 

om hur jag kan få en 

tydlig 

karriärsutveckling” 

Arbetstillfredsställelse 

(eng. job satisfaction) 
Kim (2002) 

”I feel my career 

opportunities at… are 

(5); excellent…”,  

”My job provides me 

with a sense of 

accomplishment”, 

”I receive the 

recognition that I 

deserve for my work.” 
 

”Jag är nöjd med mitt 

arbete”, ”Jag har bra 

karriärmöjligheter”, 

”Jag arbetar för 

mycket” (motsats), ”Jag 

har små möjligheter att 

påverka och styra mitt 

arbete.” (motsats) 

Utmattning (eng. 

fatigue) 

(Maslach et al., 

2001; Lewis & 

Wessely, 1992; 

Beurskens et al., 

2000) 

”[…] as a subjective 

sensation with 

emotional, behavioral, 

and cognitive 

components.”, ”[…] 

severe long term 

fatigue may lead to 

sick leave and work 

disability.” 

”Jag känner mig ofta 

slutkörd efter att 

arbetsdagen är slut”, 

”Jag känner mig ofta 

trött när jag stiger upp 

på morgonen och 

inseratt jag måste stå ut 

med en ny dag på 

jobbet.” 

 

Ytterligare begrepp har operationaliserats antingen med stöd av definitioner i Tabell 4 eller 

utifrån respektive följande påståenden. Monetära belöningar har operationaliserats med 

påståenden som “Jag blir belönad av att prestera bra på jobbet“ och “Jag är nöjd med den 

individuella lönesättningen“ Icke monetära belöningar är operationaliserat utifrån bland annat 
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“Jag uppmärksammas för goda prestationer”. Jobbtillfredsställelse är operationaliserad med 

stöd av studie i Tabell 4, i form av bland annat “Jag är nöjd med mitt arbete”, “Jag arbetar för 

mycket” och “Jag känner mig begränsad att pröva nya idéer”. Hälsotillstånd med inriktning på 

utmattning har utgått från Maslach et al. (2001) med inspiration från Larkkas (2015) upplägg 

på intervjuguide om utmattning och har tillämpats enligt följande: “Jag känner mig ofta slutkörd 

efter att arbetsdagen är slut” och “Jag känner mig ofta trött när jag stiger upp på morgonen och 

inser att jag måste stå ut med en ny dag på jobbet.”. Respondenterna i enkätundersökningen 

fick bedöma vad de upplever om bland annat återkoppling, belöningssystem, hälsotillstånd och 

effektivitet i deras yrke som läkare på sina respektive landsting och kliniker. För fullständiga 

frågor enligt frågeformulär, se Bilaga 7.  

3.5 Undersökningsansats 

Primärdata är den data som forskaren tagit fram genom sin empiriska undersökning som inte 

funnits tidigare. Det kan vara svårt att hitta primärkällan. (Saunders et al., 2007) 

Examensarbetets primärdata är det empiriska materialet som studien samlat in i form av 

enkätundersökning och intervjuer. Sekundärdata är data innehållande redan existerande 

material som någon annan har samlat in. Några exempel för sekundärdata är vetenskapliga 

artiklar, avhandlingar, böcker (exempelvis kurslitteratur), nyhetsartiklar, vissa statliga 

publikationer. (Saunders et al., 2007) Studiens sekundärdata består av intern registerdata med 

statistik från en klinik. Fördelar med att använda sekundärdata är att de ofta är mer 

lättillgängliga än primärdatan eftersom den ofta dyker upp genom sökord (sökdata, eng. search 

tools) i den tertiära (eng. teritary) datan (Ghauri & Grønhaug, 2005).  

3.5.1 Intern registerdata  

Intern registerdata användes i form av statistik som en klinik på ett av Sveriges landsting/region 

har tagit fram från journalsystemet. Den interna registerdatan innehåller information som 

speglar läkarnas prestationer sett både på månadsbasis och årsbasis mellan 2013 och 2016. I 

statistiken framgår vilken typ av läkare det rör sig om, (ST-läkare, AT-läkare, Specialist, 

Överläkare), antalet patientbesök som varje läkare har haft, hur många journalanteckningar som 

gjorts, samt övrig information rörande prestationer. Den avkodade datan analyserades i 

statistikprogrammet SPSS (Statistical Practices for the Social Sciences). Studien är 

longitudinell eftersom datan innehåller statistik på samma arbetsuppgifter över en flerårig 

tidsperiod (Bryman & Bell, 2011). 

3.5.2 Intervjuer  

Intervjuerna utformades på ett semistrukturerat sätt. Det innebar att en intervjuguide följdes där 

specifika teman togs upp men där respondenten gavs stor frihet vid besvarandet av frågorna. 

Forskarna kan även ställa följdfrågor beroende på vilka svar respondenten ger i intervjun 

(Bjereld et al., 2014). En stor fördel med den här typen av intervjuer är den flexibilitet som 

finns (Bryman & Bell, 2013). Intervjuerna utgick från ett antal kärnfrågor gällande styrningen 

på arbetsplatsen där respondenten hela tiden gavs möjlighet att utveckla sina svar och 

följdfrågor ställdes utifrån detta. Intervjuguiderna liknade varandra men bestod av vissa 

skillnader beroende på vilka befattningar respondenterna hade. I början av varje intervju 

tillfrågades respondenten om intervjuerna kunde spelas in för att korrekta citat skulle kunna 

användas och att respondentens ord verkligen är det som tas med. Det godkändes av varje 

person. Efter intervjuerna var klara skedde löpande transkribering av materialet i syfte att kunna 

citera respondenterna korrekt. Risken för missförstånd och felaktigheter reducerades avsevärt 

genom inspelningen (Bryman & Bell, 2013).  
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3.5.3 Enkätundersökning  

En enkätundersökning gjordes i syfte att utöka urvalet och representera Sveriges samtliga 

landsting utifrån läkarkårens perspektiv. Enkätens utformning bestod först av en bakgrundsdel 

där respondenten fick svara på frågor om sig själv, sin anställning och liknande frågor. Det 

följdes upp av tre frågor om hur deras arbetstid fördelas där respondenten fick skatta tidsåtgång 

åt respektive arbetsområde. Svarsalternativen var mellan noll (0) och 60 procent med intervaller 

om fem (5) procent per alternativ. Det sista alternativet i skalan var om arbetsområdet utgjorde 

mer än 60 procent av deras arbetstid. Resterande frågor bestod främst av att respondenterna 

gavs flertalet påståenden där de fick kryssa i på en likertskala. Respondenterna gavs sju 

alternativ. Skalan gick från ”-3” (Håller inte alls med) till ”3” (Håller med i mycket hög 

utsträckning). Likertskalan användes i syfte att mäta respondentens attityd till påståenden 

(Likert, 1932). Det vanliga är att använda en 5-gradig skala alternativt en 7-gradig skala 

(Bryman & Bell, 2011). Syftet med den 7-gradiga skalan var att få en större spridning bland 

svarsalternativen. En 5-gradig skala övervägdes först men användes inte på grund av att det inte 

skulle bli lika tydliga sambandsmönster i analysen som vid en skala med fler svarsalternativ. 

För fullständig information, se fullständigt enkätformulär, Bilaga 7. 

 

Vid enkätutformning, utskick, och sammanställande av resultat användes programmet 

LimeSurvey på webbplatsen www.businessresearch.se. Enkätundersökningen var en 

webbenkät och skickades per mail med en direktlänk till enkäten. Direktlänken gjorde det 

enkelt för respondenten att delta samtidigt som denne kan välja att svara när tid finns. Enkäten 

skickades ut till läkare med olika befattningar (exempelvis Överläkare och Specialistläkare) till 

samtliga landsting och regioner i Sverige. Ett första utskick om totalt 409 läkare gjordes, varav 

ungefär 20 stycken skickades till respektive landsting och region. Vid det andra utskicket som 

utfördes en vecka senare skickades enkäten till ytterligare 415 läkare. Det tredje och sista 

utskicket utfördes en dag efter det föregående utskicket till 122 läkare. Vid sammanställningen 

av resultatet en vecka efter sista utskicket hade 124 svar kommit in.  

 

En pilotstudie genomfördes i ett tidigt stadie. Anledningen var att få återkoppling på frågorna 

och reda ut eventuella oklarheter innan enkäten aktiverades och skickades ut (Bryman & Bell 

2013; Forza, 2002; Saunders et al., 2007). Pilotstudien gjordes med två personer tillhörande 

målgruppen. En fördel med att göra en pilotstudie med målgruppen är att testa enkäten och dess 

utformning och därigenom få återkoppling på samtliga frågor från en person som är insatt i 

området (Forza, 2002). Pilotstudien var till stor hjälp. Några frågor specificerades mer medan 

några frågor togs bort. Andra frågor lades till i syfte att passa målgruppen och kunna få 

kvalitativt analyserbart material. 

3.6 Litteraturstudie  
Den teoretiska referensramen bygger på litteratur och vetenskapligt granskade artiklar. Tidigare 

vetenskapligt granskade studier och artiklar som använts har hittats med hjälp av olika 

sökmotorer. Framförallt Google Scholar har använts, men även Scopus. För att hitta relevanta 

vetenskapliga artiklar relaterade till området som belyser problemet i studien har specifika 

sökord främst använts. Följande ord är exempel på sökord som använts både enskilt och i 

kombination med varandra; efficiency, health care, county council, control, administration, 

transparency, strategic management, new public management, performance, feedback, culture, 

Nedan följer Tabell 5 som presenterar resultat av de mest centrala sökord som använts och 

antalet sökträffar.  



21 
 

 

 

Tabell 5 Träffbild nyckelord  

Sökord  Databas  Antal sökträffar  

”efficiency” + ”county council” + ”health care” Google Scholar 9 020  

”county council” + ”control”  Google Scholar 107 000  

”transparency” + ”organization”  Google Scholar 353 000  

”strategic management” + ”measurement”  Google Scholar 290 000 

”new public management” + ”criticism” Google Scholar 1 530 000  

”performance” + job satisfaction” Google Scholar 1 040 000    

”feedback” + ”performance” + ”management control” Google Scholar 56 900   

”management control” + ”culture”  Google Scholar 71 800 

”feedback” + ”management control”  Google Scholar 13 500  

”reward”+ ”performance” + ”job satisfaction”   Google Scholar 121 000  

”job satisfaction”+ ”burnout” + ”performance”   Google Scholar 79 200  

   

 

Utöver vetenskapliga artiklar och tidigare studier har facklitteratur använts som en stor del av 

litteraturstudien till den teoretiska referensramen. Här har framförallt boken “Den sjuka vården” 

av Fölster et al., (2003), samt den uppdaterade boken “Den sjuka vården 2.0: från nollvision till 

patientrevolution” av Fölster et al., (2014), varit till stor hjälp. De bidrar med mycket 

grundläggande fakta om situationen i vården och styrningen inom den svenska sjukvården, dess 

utveckling och vilka problem som finns. De har kompletterats med ytterligare litteratur inom 

framförallt styrningsområdet. De studier, artiklar och övrig litteratur som examensarbetet har 

använt och hänvisar till framgår i 7. Referenser.  

3.7 Val av forskningsobjekt  
Studiens undersökningsmetoder är undersökningar i både enkät- och intervjuform. Valet av 

forskningsobjekt i studiens enkätundersökning syftar till att spegla en så verklighetsbaserad och 

objektiv bild som möjligt av styrningssituationen inom vården. En stor del av informationen 

från respondenterna är av känslig karaktär. Samtliga respondenter, både till enkäter och 

intervjuer, är och förblir anonyma på grund av integritets- och säkerhetsskäl. Ett skäl till 

anonymiteten är att skydda respondenterna (Bryman & Bell, 2013). 

3.7.1 Beskrivning av respondenter  

Tabell 6 beskriver de personer med respektive befattningar som har deltagit i examensarbetets 

intervjuer inom den offentliga sjukvården i Sverige.  
 

Tabell 6 Respondenternas befattning 

Respondent  Befattning  

Respondent 1  Överläkare & studiehandledare för läkarstudenter  

Respondent 2 Överläkare & chefsuppdrag inom landsting  

Respondent 3  Distriktsläkare & verksam inom läkarfacket  

Respondent 4  Landstingsanställd, arbetar med styrningsfrågor inom vården  

Respondent 5  Läkarsekreterare på hälsocentral.  
 

Urvalet täcker många olika synvinklar över styrningen av läkarna. Först intervjuades en 

läkarsekreterare (Respondent 5). Det följdes upp av en distriktsläkare (Respondent 3) som även 
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är verksam i en facklig förening för läkare. Sedan intervjuades en landstingsanställd 

(Respondent 4) som arbetar med styrningsfrågor inom hälso- och sjukvården. Intervjuprocessen 

avslutades med intervjuer med två överläkare på olika kliniker. Den ena läkaren (Respondent 

1) arbetar utöver sina ordinarie arbetsuppgifter med att utbilda nya läkare och forskar deltid på 

hur informations- och kommunikationsteknik (IKT) kan bidra till säkrare och effektivare 

vårdprocesser. Den andra läkaren (Respondent 2) har utöver läkaryrket en chefsposition inom 

landstinget. Anledningen till enkätundersökning (för fullständig information; se Bilaga 7) hos 

läkare var främst att få en större urvalsgrupp. Samtliga av Sveriges landsting och regioner 

deltog i syfte att uppnå ett generaliserbart resultat ur ett nationellt perspektiv. Läkarkåren utgör 

en central och viktig del av sjukvården, vilket motiverar enkätundersökning hos 

respondentgruppen.  

3.8 Studiens trovärdighet 
För att studien skall uppnå hög trovärdighet och samtidigt vara av hög kvalitet behöver även 

validiteten och reliabiliteten vara hög. (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010). Validiteten i en 

studie bygger på om slutsatserna från en undersökning hänger ihop eller inte. Validitet handlar 

om hur väl studien mäter det som avses att mäta. (Bryman & Bell, 2013) Validiteten i studien 

stärks av att tidigare testade begrepp användes till grund i enkätutformningen. Begrepp 

operationaliserades för att passa examensarbetet med stöd från vetenskapliga studier. (se Tabell 

4). Validiteten stärks ytterligare av att en pilotstudie utfördes för att försäkra kvaliteten på 

enkäten och att frågorna var väl utformade. Intervjufrågorna var tydligt utformade för att 

respondenterna skulle veta vad som ska svaras på. De kunde alltid be oss förtydliga frågorna 

för att undvika missuppfattningar. Följdfrågor ställdes i de fall det var nödvändigt för att stärka 

studien ytterligare. Samtliga intervjufrågor var anpassade för att passa respektive respondent. 

Intervjuerna baserades på respektive intervjuguider (se Bilaga 1-5).  

 

Reliabilitet är huruvida undersökningens resultat blir densamma om den skulle genomföras 

igen (Bryman & Bell, 2013; Hair et al., 2010). Den interna registerdatan från en klinik är direkt 

från dess journalsystem. Det betyder att informationen är fri från författarnas värderingar och 

tolkningar - det är objektiv information som analyseras. Objektiv datainsamling leder till en 

mer vetenskaplig studie (Sekaran & Bougie, 2013). För att öka reliabiliteten gavs en tydlig 

beskrivning på tillvägagångssättet för intervjuerna och enkäterna i syfte att kunna replikeras av 

andra forskare. En bidragande faktor till att uppnå en hög replikerbarhet är att använda ett så 

brett urval som möjligt (Forza, 2002). Enkätundersökningen skickades därför till ett antal läkare 

på samtliga landsting i Sverige. Datan som har samlats in har varit av känslig karaktär och var 

därför avkodad.  

 

Vid genomförandet av enkätundersökningen mottogs mailsvar från många respondenter. Ett 

flertal visade ytterligare intresse för examensarbetets undersökning genom att fråga om de kan 

få ta del av resultatet. Ett flertal svarade att de tyckte att frågorna var intressanta. Däremot var 

det också ett flertal läkare som visade på obekvämhet. Resultaten av enkäterna visade att 

respondenterna svarade ärligt men det fanns en stor rädsla hos vissa respondenter. En del 

respondenter svarade direkt på mailet innehållande länken till enkäten och ville ha ytterligare 

information, bland annat om syftet med undersökningen och om det fanns någon extern aktör. 

En annan vanlig fråga som belyste en rädsla att besvara enkäten var hur anonymiteten kunde 

garanteras och vart resultatet kommer publiceras. Den tunna beskrivning till enkäten som gavs 

i mailet (se Bilaga 6) motiveras med att inte påverka respondenterna inför deltagandet. 
 

 

“Mycket ovanlig förfrågan ni kommer med [...]” - anonym mailrespondent 1 
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“Faktum är att upplägget är så underligt att jag just nu tror att detta är rätt skumt.” – anonym 

mailrespondent 2  

 

Det är ett känsligt ämne som undersöks, speciellt frågor kring individuella prestationer. För att 

respondenterna inte skulle bli avskräckta av att svara på frågor endast kopplade till prestation 

lades även fokus på hälsotillstånd hos läkarna. Det skulle ge intryck av att inte kritisera och 

döma efter deras prestationer utan snarare visa förståelse för deras situation. 

 

För introduktionsbrev till enkät, se Bilaga 6 i appendix.  

3.9 Metoddiskussion  
Studiens forskningsmetod är att använda olika typer av strategier för att i större utsträckning 

belysa de problem som råder inom sjukvården och hos läkargruppen. Det finns olika former av 

surveyundersökningar, alla med sina respektive för- och nackdelar. En fördel med 

surveyundersökningar är att data som samlas in är förhållandevis lätt att analysera. Det blir 

enklare att finna samband för att kunna dra slutsatser och förklara eller utveckla modeller. En 

nackdel med surveyundersökningar är att tidsschemat kan brista och förseningar uppkommer 

av anledningen att studien är beroende av andras information. En annan begränsning med både 

intervjuer men främst med enkätundersökningar är att det är en osynlig gräns av antalet frågor 

som kan ställas för att respondenten inte skall tappa intresset och sluta svara. (Saunders et al., 

2007) Några fördelar med intervjuer som undersökningsmetod är att det är en flexibel metod 

där frågor kan adapteras och följdfrågor kan ställas. Därmed kan en större mängd information 

fångas. Vid intervjuer kan ytterligare information tas med som annars skulle kunna missas vid 

enkätundersökningar. En annan fördel är att eventuella oklarheter lätt kan redas ut på plats. 

(Forza, 2002) Nackdelar med intervjuer som undersökningsmetod är att det är tidskrävande och 

kan vara kostsamt. Samtidigt uppnås en lägre grad av anonymitet än vid exempelvis 

enkätundersökningar per mail. (ibid.) En nackdel med enkätundersökningar är att svårigheten 

ökar att få med personliga åsikter samt att eventuellt ytterligare relevant information missas 

(Bryman & Bell, 2011). Det är generellt en lägre svarsfrekvens vid enkätundersökningar 

jämfört med andra undersökningsmetoder. (Forza, 2002) 
 

Beskrivande (eng. descriptive) studier handlar om att på ett noggrant sätt beskriva en situation, 

händelser eller personer. (Saunders et al., 2007) En nackdel med att enbart utföra beskrivande 

studier är att det finns risk att materialet beskriver ett fenomen utförligt. Det skapar intresse 

men det betyder inte speciellt mycket förrän signifikanta slutsatser har dragits. (ibid.) Den 

interna registerdatan (se Studie 2) kan ses som beskrivande studier där kvantitativt material 

presenteras i syfte att spegla läkarnas prestationer. Studie 2 är en beskrivningsförklarande studie 

(eng. descripto-explanatory study) (Saunders et al., 2007). Den interna registerdatan syftar inte 

till ett faktabidrag utan till att fungera som ett beskrivande material som kompletterar övrigt 

empiriskt material. De samtliga studierna syftar tillsammans till att beskriva och förklara 

situationen inom den offentliga svenska hälso- och sjukvården.  
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4. EMPIRI & STATISTISKA ANALYSER 
Detta kapitel presenterar examensarbetets empiriska undersökningar. Undersökningarna är 

uppdelade i tre empiriska studier som presenteras i kronologisk ordning.  

 

 
 
Empirin består av tre delar - Studie 1, Studie 2 och Studie 3. Studie 1 är en explorativ 

utforskande (eng. exploratory) studie som grundar sig i intervjuer och syftar till att belysa och 

beskriva läkarnas situation i vården ur olika perspektiv. Studie 2 är en beskrivande (eng. 

descriptive) studie och består av Intern registerdata (statistik) från en klinik i Sverige i syfte att 

visa på faktiska siffror (på en specifik klinik) inom vården. Studie 3 är en förklarande studie 

(eng. explanatory) och syftar till att representera samtliga landsting och regioner i Sverige. Den 

speglar en inställning hos läkarkåren som i sin tur är ett uttryck för en arbetsplatskultur som 

finns inom vården. Studie 3 skall även försöka ge förklaringar till varför situationen är som den 

är för läkarna. Dessa tre studier skall tillsammans hjälpa att belysa, analysera och förklara 

varför Sveriges läkare tar emot så få patienter. 

4.1 Studie 1 - Intervjuer 

Studie 1 är första delen av tre i examensarbetets empiri. Studie 1 är en explorativ studie 

bestående av information som grundar sig i intervjuer. Syftet är att få kunskap om det 

undersökta området. Nedan presenteras olika områden där både text och tabell summerar de 

viktigaste punkterna från de olika respondenterna. För att komplettera informationen från 

statistik och enkäter i syfte att spegla en så rättvis bild av vården som möjligt har fem intervjuer 

med personer inom olika befattningar gjorts. Anledningen till de olika personernas befattningar 

är att det är av intresse för examensarbetet att de intervjuade skall bidra med olika information 

och erfarenheter från vården. Syftet är att inte endast spegla en specifik individ eller grupps 

syn, sida och intressen.  

 

Av de intervjuade är tre personer läkare, en är läkarsekreterare och en arbetar med sjukvården 

inom landstinget. De intervjuade kommer gå under namnen “Respondent 1-5” (för fullständig 

information om respondenter, se Tabell 6). Respondenternas olika bakgrund inom vården tillför 

olika perspektiv med syfte att uppnå en så rättvis bild som möjligt. 

 

Studie 1 är uppdelad i följande områden och presenteras nedan i kronologisk ordning; 

patientbesök, kultur, administration & dokumentation, prestation & mätningar, belöningar, 

återkoppling, läkarbrist, stafettläkare, organisationen & styrningen, arbetsbelastning, 

hälsotillstånd & utmattning.   
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4.1.1 Patientbesök 

I detta avsnitt tas några citat upp som berör patientbesök. 

 

Tabell 7 Patientbesök 

Respondent 2 

”[…] jag skulle inte säga att det är status att se 

många patienter. Jag tror inte heller att det ses 

negativt att man tar många patienter utan lite mer 

”Oj, stackars dig, vad du tar många patienter.” 

Förstår du att, det skulle vara synd om den som tar 

många patienter.” 

Respondent 5 

”30 minuter är som mer ett normalbesök idag och det 

var det inte förr i tiden.” 

 
”För cirka fem år sedan låg jourbesökstiden på 15 

minuter per patient plus att läkaren kunde ta in någon 

extra patient på det där också.” 

 
”[…]och så vet de ju att om det är något som bara tar 

10 minuter så har det 20 minuter över och om inte annat 

kan de ha det till något man behöver göra eller så kan 

de ju ha det till en bensträckare också. Det blir ju lite 

luft i systemet. Det hade de ju inte förut.” 

 
”Jag tror det skiljer sig mycket mellan avdelning och 

läkare och beroende på vad som ska göras. Ska det 

göras något ingrepp, det kan ju ta tre timmar. Det kan 

ju ta fem minuter att träffa någon.” 

 

4.1.2 Arbetsplatskultur 

Under intervjun med Respondent 1 tog han upp vad han tyckte var en stor bidragande faktor 

till att sjukvården är ineffektiv i Sverige. Det var den så kallade kulturen som finns inom arbetet. 

Han hänvisade till en av Statens Offentliga Utredningar, SOU, som heter Effektiv vård 2016:2 

där ett avsnitt är just kultur. Det handlar om “hur kulturen inom olika delar av hälso- och 

sjukvården påverkar effektiviteten”. De definierar kultur som värderingar och förhållningssätt 

som skapar synliga arbetssätt och beteenden eller sätt att tänka på. Det är inte den faktiska 

handlingen i sig utan snarare de värderingar som ligger till grund för agerandet. Respondent 1 

tog tidigt under intervjun upp ett kärncitat som han tycker representerar vikten av 

arbetsplatskultur: “Culture eats strategy for breakfast.”. Med det menar han att kultur är 

överridande strategi och oavsett hur många strategier du vill använda dig av när du jobbar med 

dessa frågor kommer du inte lyckas om du inte lyckas påverka kulturen. Det på grund av att det 

finns en underström utav olika mandat och viljor. 

 

“Man måste få människor att förstå att man är på arbetet inte för att i första hand, 

så att säga, finansiera sina övriga nöjen eller projekt, utan man är på ett arbete för 

att man har en uppgift. Man är utbildad och tränad för att utföra en viss sak och 

det ska man fokusera på.” – Respondent 1  
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Tabell 8 Kultur 

Respondent 1 
”Man måste få människor att förstå att man är på ett arbete 

inte i första hand för att, så att säga, finansiera sina övriga 

nöjen eller projekt, utan man är på ett arbete därför att man 

har en uppgift.” 

 

”Det är en kultur inom hälso- sjukvård skulle jag vilja säga, 

som skuldbelägger när man börjar prata om att du kanske 

skulle kunna göra det här på ett annorlunda sätt, på ett 

bättre sätt.” 

 

”Det är inte okej att lägga kanske 25 eller 50 procent av sin 

arbetstid på att administrera. Det är inte okej, men det måste 

man kommunicera och för att kommunicera det - alltså, man 

kan ju göra det på olika sätt. Men i grunden så handlar det 

om att försöka förändra kultur.” 

”Jag tror egentligen i grunden att vi är ganska okunniga om 

vilka instrument har vi för att ändra människors beteende. 

Ingen människa tycker om att bli tvingad att göra 

någonting.” 

 

”Det är en kultur som levererar en massa olika parametrar 

som inte är bra. Vi har ett antal doktorer som tycker de har 

för mycket att göra. De sjukskriver sig och tappar intresset.” 

Respondent 2 
Det är inte bara det att det är lite tabu att mäta, 

det är nog ännu mer tabu att jämföra 

prestationer, om man säger så. 

Respondent 3 

”Det tror jag är ett av problemen med kvinnorna och med 

den unga generationen som kommer in i den sociala sektorn 

att prestationsångesten och prestationsförväntningarna och 

att man ska göra så mycket, gör att man presterar fullt och 

därför kan man säkert säga att de flesta ungdomarna nu är 

väldigt högpresterande och väldigt ambitiösa och så går det 

inte riktigt och då någonstans så slår huvudet i väggen.” 

Respondent 5 

”De vill ha sina rättigheter, och de tar ut 

barnledigheter, barndagar, lägger ut barndagar 

kanske och så. Sånt gjorde man aldrig förr utan 

då hade man folk som jobbade.” 

”De unga som kommer, de ställer andra krav. De 

är inte som den gamla stammen. De (den gamla 

generationen) hade som en idé, att man skulle 

hjälpa till i samhället, det var som den typen av 

människor men nu är det folk som vill tjäna 

pengar och vill ha ganska mycket fritid och man 

är inte, kanske fel att säga, men man är inte 

jätteintresserad av att “ja, hur blir det här i 

samhället” utan det är ett jobb och jag går dit 

och sen går jag hem.” 

 

”De (läkarna) är ju en stark grupp, de vill ju inte 

ha, de vill ju naturligtvis ha en jättebra 

arbetsmiljö. Så ser det ju också ut.” 

 

”Tidigare var det som att läkarna tänkte “Ja, jag 

ska göra en insats här, jag ska hjälpa folk.” Men 

det är som en annan inställning nu.” 

 

Det handlar om en inställning hos många läkare som bottnar i brist på motivation att ständigt 

lära sig nya saker för att på effektivare sätt och med samma eller högre kvalité utföra sitt 
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kliniska arbete. (Respondent 1) Det har även blivit vanligt för arbetstagarna (läkarna) att ställa 

krav och fokusera på sina rättigheter utan att först se till sina skyldigheter. Det bottnar i att 

många är ovana att se sig själv som en resurs (Respondent 2). Vidare menar Respondent 2 att 

det är svårt och känsligt att prata om individuella prestationer och dessutom koppla det till lönen 

– ”det är nästan tabu att prata om det.” 

 

Många unga läkare vill göra karriär och tänker mycket på sin egen situation och intressen 

framför meningen med läkaryrket. Förut var det en annan inställning hos läkarna, att de vill 

göra en insats och hjälpa människor. Idag är det mycket mer fokus på att ha bra betalt, ledighet 

och frihet (Respondent 5). Det behövs läkare som är kliniskt duktiga vilket bygger på mycket 

arbete, många patientbesök och år av erfarenhet. Många unga läkare motiveras till att gå 

ledarskapskurser och andra utbildningar för att klättra i karriären. Det leder till att de läkarna 

får mindre klinisk tid, det vill säga att de ser färre patienter. Det i sin tur leder till att på längre 

sikt blir de läkarna mindre kompetenta alternativt går miste om värdefull erfarenhet samtidigt 

som de blir osäkra på det kliniska arbetet, vilket är deras kärnverksamhet. (Respondent 1)   

4.1.3 Administration & dokumentation ett problem   

Den administration som många tänker på när det talas om att läkarna administrerar är 

efterarbetet kring ett patientbesök. Det är dokumentationen som innefattar summering och 

diktering innan remissen tas hand om av en läkarsekreterare. Ju fler patienter - desto mer 

administration tillkommer. Det betyder att den delen av administration är linjär mot antalet 

patientbesök. Administrationen inom vården som berör läkarna är mer än så. Det finns även 

administration som handlar om att för en läkare läsa och bedöma remisser från exempelvis 

hälsocentraler, att arbeta med patienten på distans eller utan kontakt. 

 

Kraven på dokumentation inom vården har från regering under senare år ökat, samtidigt som 

administrativ personal minskats - exempelvis läkarsekreterare (Respondent 2; Respondent 5). 

Respondent 2 anför att det är väldigt många databaser man måste logga in i och arbeta parallellt 

i under en konsultation – ibland upp till åtta olika system för varje patient. Det betyder mer 

tidsåtgång samtidigt som alla nya läkare, stafettläkare och annan personal som kommer från 

andra landsting, måste lära sig de många olika systemen. Kraven på korrekt dokumentation har 

ökat samtidigt som administrativ personal minskar vilket skapar system som inte underlättar 

läkarnas arbete tillräckligt. Deras önskemål är att ha ett sammanhållet system i vilket de kan 

hantera all information. 

 

Tabell 9 Administration & dokumentation 

Respondent 1 
”All dokumentation ska så långt som möjligt vara 

standardiserad både vad gäller sjukhistorien, 

vårdåtgärderna och utfallet av vårdåtgärderna, som de 

upplevs dels utav vårdpersonal men också utav patient. 

För det kan många gånger vara så att vårdpersonalen 

upplever att “Det här gick bra, det var inga 

komplikationer, det gick jättefint” - men patienten 

upplever inte att det blev bra. Och då måste man 

naturligtvis kommunicera det. Det har jag också bevis 

på, i from av en hel dörr fylld av tackkort och brev från 

nöjda patienter/medmänniskor trots att jag inte är den 

doktor som lägger ner 45 minuter på ett besök - om inte 

situationen kräver det.” 

 

Respondent 2 
”Det är ju väldigt komplext, vårdadministration, 

administration av vårddokumentation är oerhört 

komplext idag.” 

 

”Vi är ganska styrda av journalsystemet, tyvärr, 

därför att modulerna blir lätt låsta. Man skulle vilja 

individanpassa litegrann.” 

 

”Egentligen så finns det ju oändligt mycket mer 

möjligheter än vad vi utnyttjar idag.” 

 

”Jag tror att det kräver förändrade arbetssätt, det 

kräver förenklad dokumentation, det kräver att vi ser 

över annan administration. Det är så många system 

vi kan behöva gå in i för att handlägga en patient på 
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”Genom att dokumentera enligt standardiserade 

underlag, inte minst med syfte att kunna spegla utfallet 

mycket lättare så tror jag att du kan få människor att 

förstå att ”Ja men det här är ju bra”.” 

 

akuten. I värsta fall kan vi behöva gå in i sju stycken 

på en patient. Det är ganska många och det tar rätt 

så mycket tid att rodda runt all den administrationen, 

det borde gå att göra lättare.” 

Respondent 3 
”Mycket administrationstid, ja. Och hade det vart 

industrin, eller produktionsstyrd organisation eller 

något sådant där så hade det gått andra, helt andra 

vägar. Och det kan man ju litegrann se nu, det är ju en 

av de situationerna runt mellan privat och offentligt då. 

Privata kliniker, de jobbar på ett helt annat sätt i 

allmänhet och har helt andra möjligheter.” 

Respondent 5 
”Det är även administrativ tid utöver 30 minuter per 

patient.” 

 

”Jag skulle tro att det kan ta en timma per patient i 

totalt arbete.” 

 

”Vi har fått mer administrativa uppgifter - hjälpa 

läkarna med datorerna och systemen - och det tar ju 

av vår tid.” 

 

Patientbesöken behöver inte vara fullt så långa som de är idag. Ofta kommuniceras en mängd 

information som inte tillför varken läkaren eller patienten något utifrån det syfte som patienten 

är där. Det är även en stor del av den informationen som också antecknas av läkaren, 

dokumenteras och dikteras. All ytterligare information är tidskrävande. Samtliga respondenter, 

både läkare och de som har direkt insyn i läkaryrket är överens om att det går åt väldigt mycket 

tid till administrationen. Respondent 1 belyser även skillnaderna i tidsåtgång i administrativ tid 

från läkare till läkare när det gäller dikterad tid. Just nu är det nästan ett fritt val vad som kan 

finnas med i journalerna och därför kan tiden variera väldigt mycket. Läkaren i fråga har gjort 

egna studier på tidsåtgången för dikteringen och det kan ta uppemot åtta gånger längre tid för 

en läkare att diktera ett liknande patientbesök jämfört med om en annan läkare gör samma sak. 
 

“Har du en kollega där det tar åtta gånger längre tid att göra någonting jämfört 

standard så tar det väldigt mycket tid. Tid som andra patienter behöver.” - 

Respondent 1 
 

Respondent 1 anser att det behövs ett mer standardiserat sätt att dokumentera där det helt enkelt 

inte är möjligt att skriva in så kallad “onödig” information. Det skulle bespara enorma mängder 

tid i längden. Vanliga reaktioner och antydningar från läkarkollegorna vid resonemang som 

dessa är att kvalitén i vårdupplevelsen försämras om de skulle tvingas ha kortare tid med 

patienterna. Det råder delade meningar och uppfattningar kring frågan. Läkarna tillåts och 

arbetar på olika sätt och därmed olika effektivt. Respondent 1 menar att det inte är tidsåtgången 

som är avgörande för upplevd vårdkvalité. Han är själv en läkare som arbetar på ett effektivt 

sätt, sett utifrån ett högt antal patientbesök. Han hänvisar till sin dörr och till väggarna i sitt 

mottagningsrum som är fyllda med tackkort som bevis på de nöjda patienterna.  
 

“Upplevd vårdkvalitet är inte beroende av konsultationens längd.” - Respondent 1  
 

Respondent 2 menar att man måste kunna lyfta blicken och inte enbart ta hand om sitt eget 

arbete. Om en patient är hos läkare 1 och läkare 1 har möjlighet att skriva remissen till röntgen 

är det mer effektivt om den läkaren gör det. Nu är det vanligt att läkare 2 istället får skriva 

remissen bara för att det är där kostnaden för undersökningen ska debiteras. Detta främjar inte 

vårdprocessens effektivitet. 
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Angående den administrativa bördan tror inte Respondent 5 att det i nuläget sker något arbete 

för att reducera denna. Fokus läggs på andra uppgifter som att hjälpa läkarna komma igång med 

programmen de arbetar i. 

4.1.4 Prestation & mätningar 

Det har blivit en utbredd acceptans kring skillnader inom prestation, särskilt en skillnad mellan 

individ-och gruppnivå i vad man levererar och presterar. Jämförelser mellan individuella 

prestationer leder inte alltid till förbättrade resultat utan kan även ha motsatt effekt. Ett 

förhållningssätt kan vara att jämföra sin egen prestation med de kolleger som presterar sämre 

än en själv. Exempelvis om en läkare tar emot fem patienter per dag och en kollega tar emot 

endast tre, så finns det inte alltid incitament till den läkare som tar fem patienter att fortsätta 

prestera på samma sätt. Läkaren kan ju ta färre patienter, inte behöva arbeta lika hårt och 

fortfarande få ut samma lön. Det är ett av många exempel som man tydligt ser att det finns ett 

problem med läkarnas lönesättningsmodeller och även brist på belöningsmodeller. (Respondent 

1) Det är även av intresse att inse vikten av att arbeta i en process, att arbeta tillsammans i en 

organisation. Idag är det som att de arbetar i ett slutet rör – ”jag gör mina ärenden och sedan 

ska jag inte göra mer för då är jag klar”. (Respondent 1) 
 

Tabell 10 Prestation & mätning 

Respondent 1 
”Vi har inget sätt att mäta prestation eller utfall på 

de vårdprocesser som vi är involverade i. Vi har inget 

bra sätt att göra det på.” 

 
”Jag skulle säga att det är ett problem att variationen 

kan tillåtas vara så stor.” 

 
”Få individen att prestera på topp samtidigt som man 

ska fördela belöningen på rättvist sätt - det är det 

svåra.” 

 
”Jag kan nog tycka att en del kringpersonal kunde 

jobba lite effektivare med mottagningsverksamhet, 

förbereda fler patienter så att läkarna kan se fler 

patienter.” 

Respondent 2 
”Vi saknar egentligen bra sätt att mäta prestation.” 

 
”Grupp-prestationer, ja. Per enhet oftast.” 

 

”Om du tittar på ett urval av patienter från olika 

doktorer skulle man kunna se intressanta skillnader som 

skulle lära oss att hitta bästa effektiva arbetssätt.” 

Respondent 3 
”Nog är det väldigt mycket som inte är effektivt men 

det är ju frågan om det är läkarna som jobbar 

ineffektivt eller om det är sjukvårdsapparaten som är 

ineffektiv.” 

 
”[…] hur ska man mäta det om man inte kan 

verksamheten […]” 

Respondent 4 
”Vi är på väg in i det att mäta kostnad per patient, 

tidigare har vi mätt det manuellt men nu har vi ett 

system som mäter det. Problemet med att mäta läkarnas 

produktivitet är att de springer runt hela sjukhuset. För 

att kunna mäta ”hur många timmar har du varit på 

mottagningen idag”, ”hur många timmar har du varit 

på avdelningen och ”rondat” idag”, ”hur många 

timmar stod du på operation och opererade”, den 

fördelningen bygger på skattningar, vi vet hur många 

patienter som har tagit hands om, men hur många 

timmar du varit på varje ställe är svårt att mäta, då 

måste varje läkare tidsredovisa exakt vad de gör under 

en dag. Så det man vill göra är att ta bort slöserierna 

och öka volymen patienter.” 
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”Vi har inte förutsättningar att mäta skillnader i antalet 

patienter mellan läkarna, men förhoppningsvis har vi 

det inom ett år.” 
 
”Nog kan man ju göra, göra, saker för att få på det, men 

det är många bäckar små för att öka effektiviteten där. 

För det handlar dels om att jämna ut flödena, att inte ha 

ojämna flöden utan att som minimera batchningen av 

patientgrupper.” 

Respondent 5 
”Jag tror att om det skulle matas på ännu mer på dom (landstingsanställda läkarna) så skulle de gå över till 

stafetteriet - då tjänar de bra och kan vara ledig mer. Jag tror att det blir så och det har nog blivit så på en del 

ställen.” 

 

De mätsystem som finns just nu inom vården är antal patientbesök och komplikationer. Det 

finns även kvalitetsregister där exempelvis kirurger kan se hur väl de lyckats med sin kirurgi. 

Det finns inte många andra mätsystem än dessa. (Respondent 2) 

 

Respondent 1 menar att det inte finns en acceptans inom läkargruppen att ta upp diskussionen 

om de läkare som inte tar emot speciellt många patienter. Diskussionen bromsas direkt och det 

blir ingenting av det. Respondent 2 är inne på samma spår. Hon menar att det nästan är tabu att 

göra så. Det skulle behövas tydligare mål som sätts på individnivå för att synliggöra 

prestationen. 

4.1.5 Belöningar   

Det finns idag inga ytterligare monetära incitament för läkarna i Sveriges landsting att arbeta 

effektivare, ta emot fler patienter, minska köerna och därigenom hushålla med resurserna bättre. 

Däremot framgår det av respondenterna att det är en individuell lönesättning som till en liten 

viss del anpassas. Respondent 2, med chefsposition, menar att prestation och belöning är 

känsliga områden att diskutera. Det tyder även på att både chefer och anställda efterfrågar bättre 

mätsystem och resultatbaserade belöningssystem. Lönemodellen är ett av problemen. Läkarnas 

lönemodeller är uppbyggda utifrån vilken typ av tjänst eller nivå en läkare har. Om en läkare är 

i början av sin tjänstgöring, det vill säga precis avslutat läkarstudierna, klassas personen som 

en AT-läkare, där AT står för Allmän-Tjänstgöring vilket kan ses som en praktik som varar 

minst 18 månader. Efter avklarad AT vilket inkluderar både ett muntligt och skriftligt prov 

erhåller läkaren legitimation och får möjlighet att anställas som ST-läkare (Specialist-

Tjänstgöring). ST är en anställning under utbildning som är målrelaterad men varar minst 5-7 

år.  

 

Landstingen erbjuder ingen form av ytterligare monetär belöning än den månatliga lönen 

oavsett prestation. Det är låga skillnader i lön hos läkarna trots beroende av både erfarenhet och 

arbetsprestationer. En större spridning bland lönen krävs för att komma åt problemet, alternativt 

att landstinget på annat sätt belönar läkare som presterar bra. Många läkare är inte där primärt 

för att hjälpa människor utan de vill samtidigt få ut så mycket som möjligt för egen del av det. 

Det går inte ihop när alla ska göra så. Det är mycket möten som inte leder någonvart och 

personalen tröttnar på det. (Respondent 1) Landstinget är en mycket gammaldags och tungrodd 

organisation där förändringar tar tid att genomföra. (Respondent 2) 
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Tabell 11 Belöning 

Respondent 1 
“Om du ska använda lön som incitament för att få 

människor att göra bättre ifrån sig så kommer du 

väldigt snabbt att bli besviken.“ 

 

”Få individen att prestera på topp samtidigt som man 

ska fördela belöningen på rättvist sätt - det är det 

svåra.” 

Respondent 2 
“Det har varit ett jätteproblem, för vårt län har varit 

en föregångare för det där med individuell lön i säkert 

10 år, och det har ju kommit jättelite så nu är det mest 

om man är kompis med chefen och bjuder äpple på 

skrivbordet så får man högre lön. Det är mycket 

sånt.“ 

Respondent 3 
”Det fanns det ju förut, läkarkåren har ju på det viset 

en tradition, vi har ju varit fria företagare på något vis 

och då hade man betalt per patient och då tog man 

mycket betalt av de rika och lite betalt av de fattiga om 

man nu var lagd åt det hållet.” 

 

”Det blir ju jättesvårt om chefen inte vet vad som är 

rationellt och bra och inte talar om det för oss och har 

den där kunskapen om vi gör ett bra jobb eller inte, hur 

ska chefen kunna sätta en individuell lön då? Det har 

varit ett jätteproblem.” 

 

”Nu är det mest om man är kompis med chefen och 

bjuder äpple på skrivbordet så får man högre lön. Det 

är mycket sånt.” 

Respondent 4 
”Skapar du personliga incitament kommer du alltid 

kunna driva igenom mera volym. Sen är det inte alltid 

det är bra, ser man i [landsting] t.ex. de får betalt per 

ingrepp, får man betalt per patientbesök är det enkelt 

för läkare att säga att de behöver komma på 

återbesök. Men att ta vår egen personal och ge 

personliga incitament, det skapar fler patientbesök.” 

 

Det som finns utöver de yttre, monetära, belöningarna är de inre belöningarna som kan fås 

utifrån exempelvis återkoppling. Det är den typ av belöning som finns menar Respondent 1. 

Det finns inte någon monetär belöning som förhåller sig till hur produktiv man är som 

läkare.  Respondent 1 menar också att den viktigaste belöningen som kan generera bäst resultat 

är att få hjälpa människor. Respondent 1 tror inte på att monetära belöningar kommer öka 

läkarnas prestationer på lång sikt. 

 

Ledningsgrupper och chefer är medvetna om problemet och försöker göra något åt det. 

Resultaten mäts ofta utifrån gruppstatistik vilket inte visar skillnaderna i individuella 

prestationer hos läkarna. Det betyder att det är en del läkare som tar en betydligt större börda 

än andra. Det ligger mycket i att läkarna har olika arbetssätt, vilket också betyder att en del är 

mer effektiva än andra. Många kommer från olika kulturella miljöer. Många är vana vid att 

doktorn är toppen, verksamheten ska förhålla sig till doktorn och inte tvärtom tycker en del. 

(Respondent 1) 

4.1.6 Läkarbrist 

Ingen av respondenterna i intervjuerna har medgett att de tycker att det råder någon brist på 

läkare i Sverige. Däremot är den gemensamma nämnaren hos samtliga att antalet läkare är 

snedfördelat inom landet samtidigt som det blir allt vanligare med stafettläkare. Respondent 3 

menar att landstinget säger att ”Sverige aldrig har haft så många läkare som nu - och det kan 

vara sant, men det råder fortfarande en snedfördelning vilket betyder att vissa landsting och 

kliniker i Sverige har läkarbrist.”. 

 

Landstingen måste hyra in stafettläkare för en dyr summa pengar istället för att ha cirka tre 

landstingsanställda läkare på plats för samma summa pengar. Minskningen i antalet läkare leder 
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till brist på bokningsbara tider. Det i sin tur resulterar i bland annat att köerna växer. 

(Respondent 5)  
 

Tabell 12 Läkarbrist 

Respondent 1 
”Det är inte så att vi är för få utbildade doktorer eller 

för få utbildade sjuksköterskor i Sverige idag - det är 

vi inte. Men, generellt skulle jag vilja säga att vi har 

tillåtit att, vi har fått för stora friheter att kunna välja 

hur vi vill ha det och vilka krav som ska uppfyllas för 

att vi ska acceptera tanken på att utföra det vi faktiskt 

är utbildade till. 

Respondent 2 
”Jag tror inte att det är brist på läkare i Sverige, jag 

tror att dom är snedfördelade, att dom inte riktigt finns 

på rätt ställen. Sen tror jag inte alltid dom gör rätt 

saker.” 

Respondent 3 
”Vi har ju det läkartätaste landet i världen så att det 

är ju lite svårt att säga att det finns någon brist.” 

 

”Men däremot så finns det en term som heter 

läkarbristöverskott.” 

Respondent 4 
”I primärvården så är det definitivt en läkarbrist, sen 

har du geografiska perspektiv på det också. I Stockholm, 

Göteborg, Malmö är det ingen läkarbrist.” 

 

”Det är mycket mer sjuksköterskor än vad det är läkare 

idag” 

 

”Vi har ju väldigt mycket pensionsavgångar i vården 

generellt så är det ju en ganska stor 

generationsväxling.” 

 

”Man har stängt vårdavdelningar för att koncentrera 

och höja kvalitén på vården.” 

Respondent 5 

”Jag skulle säga att det finns ju och utbildas ju en massa läkare, men det är inte säkert att de tar tjänster som 

finns utan de går ju till stafettbolagen som anställer dem, så de får bra lön och bolagen tjänar bra. Sedan 

kommer de tillbaka hit till exempel för en jättestor summa och då kan man inte ha så många sådana eftersom 

de är så dyra. Så då kan man haft till exempel 6 läkare förut men så kan man kanske bara ha två (2) läkare och 

då blir det ju brist på tider.”  

 

4.1.7 Systemet med stafettläkare 

Det råder delade meningar om det respondenter hänvisar till som ”stafettläkeriet”. De 

intervjuade landstingsanställda läkarna och sekreterare menar att systemet med stafettläkare är 

ett stort problem. De många landsting och kliniker i Sverige som har läkarbrist behöver hyra in 

stafettläkare från “stafettbolagen” vilket gör att de kan ha två stafettläkare istället för sex 

landstingsanställda läkare. Ett ytterligare problem som tillkommer, förutom de höga 

kostnaderna, med stafettläkarna är att många stafettläkare som kommer inte är vana vid 

respektive landstings datorsystem och arbetssätt och rutiner vilket leder till tidsåtgång för 

upplärning och liknande. Respondent 3 som sitter med i en fackförening för läkare menar att 

systemet med stafettläkare inte är ett stort problem utan att det snarare löser problem. 
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Tabell 13 Stafettläkare 

Respondent 1 
”Du får räkna med att om du frågar mig, ja vad tycker 

jag om stafettläkare - jag tycker systemet genererar 

problem på så sätt att det underminerar incitamentet till 

den eventuella förbättring som kan börja spira i en 

organisation.” 

 

”Idag så kommer en utav min handledare, eller hon som 

en gång var handledare åt mig, hon kommer till oss och 

opererar gråstarr på stafettlön. Hon får välja hur många 

kataraktoperationer hon ska göra. Hon opererar till en 

lön som kanske är två eller tre högre jämfört med den 

lönen jag har och hon opererar färre patienter än vad jag 

gör.” 

 

”Människor har möjlighet och då ser de möjligheten och 

då tar de den. Och de bryr sig inte om att det i slutändan 

handlar om att dränera en verksamhet som faktiskt i 

slutändan kan göra dom arbetslösa om dom håller på det 

sättet.” 

Respondent 3 
”Jag säger nog att stafettläkarna är inte ett stort 

problem. Utan det är läkarbristen som är stort 

problem. Och, för att täcka stafettläkarna så har 

landstinget börjat anställa stafettläkare och då har 

det blivit problem, eftersom en så stor andel av 

läkarna är stafettläkare. Så då blir det problem.” 

 

”Branschen har vuxit så mycket så att det är ju 

väldigt mycket verksamhet i Stockholm också som 

drivs av stafettläkare och det är ju för att 

landstingen hållit på i 20-30 år och deras slogan 

verkar vara ”Om du lovar att stanna en kort tid och 

inte ta något ansvar så får du mer betalt.” Och då 

är det ju klart, då är det ju trevligare att ”statta” en 

kortare tid och inte ta ansvar och få bättre betalt.” 

Respondent 4 
”Det är ett problem ur perspektivet att du har en person 

som kommer in och gör sina uppgifter och sen åker hem. 

På så vis bidrar de inte så mycket till utvecklingen av nya 

rutiner, förbättringsarbeten och alla såna saker och 

kontinuitetsfrågor. Det är lättare, eller man säkerställer 

ett återbesök eftersom jag inte är på plats. Hade jag varit 

på plats hade vi tagit det via telefon men nu bokar jag in 

ett återbesök kanske. Det är ena nackdelen. Den andra 

delen, det positiva, när det kommer en inhyrd person -  

dom gör ju bara vårdproduktion och är de sjuk så kostar 

de inget men det blir ingen produktion heller. När en 

anställd är sjuk går man in i och bekostar delar av lönen 

beroende på. Men i läkarnas fall med så hög lön så då 

blir det ju en kostnad även för oss och inte bara från 

försäkringskassan. Så, i vissa fall är det nog bättre att ha 

inhyrd personal.” 

 

”Det är lätt att säga att det är slöseri med skattepengar 

men det är en betydligt större komplexitet bakom det.” 

Respondent 5 
”Löner, arbetstider, frihet, och så blir det ju mindre 

ansvar - för om jag kommer och går på olika ställen, 

då lämnar jag ju efter mig en massa grejer och det 

får ju någon annan ta hand om. Så de kan ju tänka 

”wow, nu går jag vidare”. Man behöver inte det här 

tyngande ansvaret att det liksom bara ökar och ökar 

och en massa surdegare och en massa patienter som 

kommer tillbaka jämt - så det tror jag också är en 

anledning” 

 

”De är färre antal, för vi har ju inte råd att ha 

samma mängd som vi hade tidigare. Så om vi hade 

6 fasta anställda och när de slutar kan man kanske 

bara ta in 2 stafettare, men jobbet ligger ju kvar.” 

 

”Det kan komma en ny en vecka som man aldrig 

mer ser. Till och med så få som 2 dagar är de här 

och sen ser man aldrig mer dem. Jag menar, då ska 

man ju ha in dem i maskinerna, de kan inte 

programmen, så ska man försöka hjälpa dom med 

det. De kan ju inte lokalerna, hittar ju knappt vart 

de ska gå, så det är ju hela den där grejen. Och så 

ska de ju hinna ta lite patienter.” 

 

“Det kan komma läkare som inte ens hittar i lokalerna.” - Respondent 5 

 

Respondent 1 pratar om hur det på hans klinik kommer stafettläkare för att välja hur många 

patienter denne vill operera på en dag, till en ersättning som är två till tre gånger så hög som 

hans. 
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Respondent 4 har en annan syn på systemet med stafettläkare. Personen vill inte alls hålla med 

om att det är ett så stort problem som många får det att låta. Han menar att det gör dem flexibla 

och betonar att stafettläkare är bra då de inte kostar ifall de är sjuka och behöver vara borta från 

jobbet, vilket en landstingsanställd gör. En annan positiv sak som han betonar är att landstinget 

köper ren vårdproduktion när man hyr in stafettläkare. De behöver inte gå på möten och andra 

sammanträden utan behöver bara fokusera på patientmottagande, det vill säga, deras primära 

arbetsuppgifter. Däremot håller Respondent 5 med om att stafettläkarna är ett problem ur det 

perspektivet att de kommer in till en arbetsplats, gör sina uppgifter och sedan åker hem - vilket 

betyder att de lämnar efter sig en hel del efterarbete till övrig personal. Dessutom har de inte 

någon möjlighet att bidra till utveckling av nya rutiner, förbättringsarbeten och 

kontinuitetsfrågor. Det är exempelvis lättare för dem att låta en patient komma på ett återbesök 

hos någon annan läkare vid ett annat tillfälle när stafettläkaren inte är kvar. 

 

“Hon får välja hur många kataraktoperationer hon ska göra. Hon opererar till en 

lön som kanske är två eller tre högre jämfört med den lönen jag har eh, och hon 

opererar färre patienter än vad jag gör. Och då kan man fundera över hur 

styrningen egentligen fungerar? Signalerna är ju ungefär som, ‘ja, men du som är 

så dum i huvudet får väl fortsätta att göra’… Då är det ju bättre att jag säger upp 

mig, åker och arbetar åt något bolag någon annanstans och sen två eller tre 

månader senare kommer tillbaka och gör samma sak som jag gjorde, för vad jag 

då ansåg var en väldigt god ersättning, till en ersättning som är betydligt högre.” 

- Respondent 1 
 

Respondent 1 tycker att det är bra med valfrihet och att folk kan tjäna pengar på att göra det de 

är duktiga på, exempelvis operera eller vara en duktig diagnostiker - att det egentligen inte är 

något fel med att vara stafettläkare. Men problemet är att många inte levererar därefter. När de 

kommer till den offentliga vården levererar de inte, men vården välkomnar dem med öppna 

armar “halleluja, vad bra att ni kommer” - som kollegorna sade på läkarmötet förra veckan 

menar Respondent 1. Den största anledningen till att läkare går över och arbetar som 

stafettläkare är friare arbetsformer, mer fokus på kärnverksamheten och den högre lönen. Dock 

finns det en risk att belöningssystemet dränerar resurserna i offentlig verksamhet vilket i 

slutändan kan leda till att det blir nödvändigt friställa personal i den verksamheten. (Respondent 

1)  

 

Ett annat problem med systemet med stafettläkare enligt Respondent 5 är att de 

landstingsanställda läkarna tar möjligheten att sänka prestationsnivån. Stafettläkarna förväntas 

ta emot fler patienter och arbeta hårdare än landstingsanställda läkare. Respondenten menar att 

de inte kan höja arbetsbelastningen för deras fastanställda läkare på grund av risken att de slutar 

för att börja jobba för ett stafettbolag.  

4.1.8 Organisationen och styrningen 

Det görs väldigt mycket mätningar inom landstinget och information samlas in men det är en 

väldigt liten del som faktiskt beaktas, analyseras och värderas. (Respondent 5) Det tyder på att 

det inte endast är läkargruppen som arbetar ineffektivt. Det verkar finnas problem inom andra 

grupper också. Landstinget är en stor organisation med stora variationer. Vissa avdelningar 

arbetar väldigt bra och vissa sämre. (Respondent 2) För cirka tio år sedan avskaffade landstinget 

mycket administrativ personal samtidigt som kraven på dokumentation ökade. (Respondent 2; 

Respondent 5). När datajournalen kom för många år sedan skulle det bli väldigt automatiserat 

och förenklat men det blev inte så. Det finns inga generella riktlinjer för dokumentation vilket 

behövs. (Respondent 1; Respondent 2)  
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”Det är ju en stor organisation. Stor organisation men med, med en väldigt 

hierarkisk linje egentligen även om vi nu försöker ställa om arbetssättet till att bli 

mer nerifrån och upp så är det fortfarande och definitivt i landstingets högsta 

ledning väldigt uppifrån och ner just nu, och snarast mer än tidigare faktiskt. Det 

är som att toppen går emot det som händer på botten.” - Respondent 2 

 

Respondent 3 förklarar att det är svårt att få till förändring inom landstingen. Det försvåras av 

att de som sitter högre upp saknar kompetens om läkarnas arbete, vilket försvårar styrningen. 
 

Tabell 14 Organisation och styrning 

Respondent 1 

”Sahlgrenska har gjort bra forskning som 

visar att forskning kan vara ett väldigt bra 

styrinstrument att förbättra vården med men 

den måste vara patientnära, det vill säga 

forskningen måste ligga väldigt nära det du 

gör varje dag.”  

”Jag skulle nog tycka att en del kringpersonal 

kunde jobba lite hårdare - lite effektivare med 

mottagningsverksamhet, förbereda oss 

doktorer så vi kan se fler patienter.” 

 

”Jag tror på 6-timmars arbetsdag utan raster 

och fika.”  

Respondent 2 

 

”Vi har inga bra system för att mäta prestation på jobbet, 

nej.”  

”Det är inte bara det att det är lite tabu att mäta, det är nog 

ännu mer tabu att jämföra prestationer..” 

 ”Här är vi väldigt omogna som organisation - på ett sätt är 

vi en väldigt mogen organisation men just här är vi en omogen 

organisation och det tror jag beror på att vi har under en lång 

tid inte varit särskilt konkurrensutsatta, utan det är först de 

sista åren vi varit det” 

”Tydligare mål tänker jag, vill man synliggöra prestation så 

ska man ju sätta mål på individnivå och det är inte så himla 

lätt och det är så himla känsligt att prata om det.” 

 

”Det var en ST-läkare som spontant sa det till mig, ”Jag vill 

ha tydligare mål, mätbara mål, vad ska vi göra?” 

 

”Det finns absolut målstyrning men den kommuniceras inte 

tydligt.” 

 

”Stor organisation men med en väldigt hierarkisk linje 

egentligen även om vi nu försöker ställa om arbetssättet till att 

bli mer nerifrån och upp så är det fortfarande, och definitivt i 

landstingets högsta ledning, väldigt uppifrån och ner just nu, 

och snarare mer än tidigare faktiskt” 

Respondent 3 

”Dom högre upp i organisationen, dom kan 

ju inte verksamheten, och då kan man ju inte 

styra på ett traditionellt sätt, det är ju bara 

så.” 

”Min erfarenhet är att det är väldigt många 

som inte kan branschen som blir chefer och 

styr tokigt.” 

Respondent 4 

Det ställer ju stora krav att få till det optimala ur 

flödesperspektivet.” 

”Den patientgrupp som varierar mest är den vi planerar in 

själva.” 

 

Respondent 1 pratar om hur cheferna har svårt att göra något åt problemen kring att 

effektivisera. De fortsätter ta in stafettläkare som arbetar på stafettlöner vilket leder till att 

landstingets egna resurser dräneras än mer. Då poängterar Respondent 1 vikten av att de läkare 
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som drabbas mest, det vill säga de som drar det tyngre lasset hela tiden, har ett 

helikopterperspektiv och kan fördra tanken på att acceptera att det ser ut som det gör under en 

kortare period - “for better cause in the future”.  Däremot tror han inte att det är många 

medarbetare som ser det på detta sätt - utan istället blir många arga speciellt de läkare som 

kommer från en annan kultur där läkaren överhuvudtaget inte accepterar en sådan situation. 

 

Tabell 15 30-minutersmoduler 

Respondent 1 

”Jag har inga 30-minutersmoduler. Det är för mig ett 

svammel!” 

Respondent 2 

”Alltså det är så opraktiskt!” 

Respondent 4 

”Att det är 30-minutersmoduler är en snitt-tid på något vis, 

hur ska man veta det i förväg. Det optimala är att ha en tid 

som motsvarar den åkomma som patienter har.” 

Respondent 5 

”Det är en slags spärr i systemet som säger 

stopp om man försöker boka in flera patienter i 

30-minutersmodulerna.” 

 

”30 minuter på alla möjliga åkommor, det kan 

jag inte tycka att det ska vara - plus 

administrationstid på det.” 

 

 

4.1.9 Transparens inom sjukvården  

Respondent 1 och 2 menar att offentlig verksamhet måste tålas att granskas och det borde vara 

en självklarhet att öppet dela med sig av all sorts information till allmänheten. Det är trots allt 

skattebetalarna som finansierar verksamheten och bör med all rätt ha tillgång till information. 

Vidare menar Respondent 2 att lösningen nog inte är att blotta verksamheten inför medier, att 

öppet jämföra läkarnas eller andra yrkesgruppers prestationer. Risken är kontraproduktivitet, 

att medarbetarna känner att de blir uthängda i medier vilket leder till en sämre inställning mot 

arbetsgivaren. Liknande menar Respondent 1, att prestationerna inte kommer öka bara för att 

det blir en bättre transparens i verksamheten. Människor kommer istället för att höja 

produktiviteten hitta förklaringar till varför det ser ut som det gör. Däremot tror Respondent 1 

att om prestationer presenteras genom staplar och tabeller och jämförs internt kan det bli bättre 

på längre sikt. Jämförelser internt kan bli likt en tävling bland medarbetarna, där de sporrar 

varandra att göra sitt bästa för att exempelvis nå veckans mål. Ett sådant system måste först och 

främst tillåtas inom kulturen. Om inte människorna är villiga till förändring blir det svårt.   

4.1.10 Arbetsbelastning 

Arbetsbelastningen för läkare är relativt hög menar respondenterna. Deras arbetsveckor 

motsvarar sällan en vanlig heltid, 40 timmar per vecka. Snittet ligger snarare kring 50 timmar 

i veckan generellt. 
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Tabell 16 Arbetsbelastning 

Respondent 1 

“Ja, läkarna har hög arbetsbelastning, det är inte frågan om det, de har ett väldigt ansvarsfullt arbete, det ska jag 

inte på något sätt sticka under stolen med. Men det finns andra kategorier i samhället som också har hög 

arbetsbelastning som har ett väldigt ansvarsfullt arbete. De resurser vi har i den offentliga sektorn måste räcka 

till även för dom. Offentliga sektorn är inte enbart till för doktorerna och deras ersättningsnivåer.” 

Respondent 4 

”Jag har svårt att säga något egentligen om arbetsbelastningen. Jag tror att den varierar väldigt mycket. Sen finns 

det ju, kopplat till sjukskrivning, en subjektiv parameter i det där, att har du väldigt mycket annat som pågår i ditt 

liv just nu. Förändringar, omställningar i familj eller arbete eller vad det än må vara så påverkar det ju också 

arbetsbelastningen även på jobbet. Men rent generellt så stundtals har de nog väldigt hög arbetsbelastning, 

stundtals när de är i jour och beredskap kan de ligga och sova. Jag tror att som läkare så har du väldigt stor 

variation i arbetsbelastningen, det tror jag.” 

4.1.11 Hälsotillstånd & utmattning  

Ett resultat av en hög arbetsbelastning är stress som i sin tur leder till utmattning bland läkare. 

Det är främst den yngre generationen läkare som representerar en ökande frånvaro. 

Respondenter menar att problemet ligger i kombinationen mellan en hög arbetsbelastning 

blandat med stor press från olika håll. Deras arbete involverar ofta stort ansvar, där det många 

gånger handlar om liv och död för människor. En ytterligare bakomliggande orsak till att fler 

unga läkare står för frånvarostatistiken är på grund av familjen. Många unga läkare är i åldern 

där det är vanligt att skaffa barn och det skapas en press. En press i form av att både ha tid 

med familjen samtidigt som att kunna sköta arbetet på ett bra sätt. Detta gäller naturligtvis 

inte enbart läkarkåren utan är generellt för de allra flesta i samhället. Det blir däremot väldigt 

tydligt inom läkarkåren eftersom de redan arbetar långa veckor och har stort ansvar. 

 

Tabell 17 Hälsotillstånd & utmattning 

Respondent 2 
 

”Både långtidsfrånvaro och korttidsfrånvaro har ökat” 

 

”Det är tungt att jobba nätter, det är tungt att jobba 

helger. Jag och min make som också är läkare har ju 

under många år sällan haft mer än en ledig helg i 

månaden.” 

 

”I genomsnitt tror jag svenska läkare jobbar 50 timmar i 

veckan.” 

Respondent 3 
”Det blir förväntningar och tryck och sånt där och 

det blir väldigt tydligt att trycket ökar och då blir 

ju folk sjuka”  

 

”Man blir ju sjukare när man blir äldre.” 

Respondent 4 
”[…]om man mäter sjukfrånvaron ser man en ökning men om den ökningen är just i läkargruppen eller om det 

är så att det är sjuksköterskor, det törs jag inte svara på […].” 

 

”Vi följer sjukfrånvaro och frisknärvaro och så vidare. Sjukfrånvaron har blivit lite sämre de senaste åren, ja. 

Så är det” 
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4.2 Studie 2 - Intern registerdata  
Den andra studien behandlar intern registerdata med objektiv information. Statistik från en 

klinik i Sveriges landsting och presenteras nedan. Det är statistik från klinikens journalsystem 

omfattande antal journalhändelser per läkare under de senaste åren. Det innehåller även 

information om anteckningar som speglar läkarnas administrativa arbete. Det primära syftet 

med att presentera statistiken är att belysa de signifikanta skillnader i prestation som finns och 

tillåts mellan läkare. Den interna registerdatan har bearbetats och sedan analyserats. Hänsyn har 

tagit till både tjänstgöringsgrad och hur många månader respektive läkare har arbetat under året. 
 

Tabell 18 speglar en grupp läkares prestationer på en klinik i Sverige i form av 

patientmottagningar under förra året (2016). Att enbart mäta antalet patientbesök per läkare 

speglar inte en rättvis bild av läkarnas arbete och prestationer. Därmed blir det missvisande att 

direkt endast jämföra antalet patientbesök. Läkarna har andra uppgifter utöver enbart 

patientmottagning. Till övriga arbetsuppgifter hör främst administration. Administrationen bör 

i sin tur delas upp i två olika delar. Det är en typ av administration som görs efter varje 

patientbesök där läkaren sammanställer mötet med patienten, dikterar materialet till en 

läkarsekreterare, men ibland händer det att läkaren själv skriver remissen. (Respondent 1; 

Respondent 2; Respondent 5). Den andra typen av administration är den där läkaren arbetar 

med patientärenden genom att bedöma och svara på remisser som kommer in från exempelvis 

hälsocentraler. En läkare kan alltså ägna ett par timmar åt det administrativa arbetet under en 

dag, arbeta patientrelaterat utan fysisk kontakt. Det betyder att läkaren vid dessa tillfällen inte 

speglas i statistik som bara belyser antalet patientbesök. Därmed går det inte att rättvist jämföra 

läkares prestationer och i sin tur dra några ärliga slutsatser genom att enbart studera antalet 

patientbesök hos läkare. Trots detta är Tabell 18 väldigt intressant. Den visar på att det 

förekommer och dessutom tillåts, både inom kulturen och styrningen i landstinget, att vara 

sådana signifikanta skillnader i prestationer bland läkarna. 
 

Däremot har landstingen system som gör det möjligt, på samma sätt som de kan registrera och 

mäta antalet patientbesök, att mäta de övriga arbetsuppgifterna någorlunda. Det finns registrerat 

antalet “journalhändelser” som läkaren gör. Det vill säga statistik som inkluderar det 

administrativa arbetet relaterat till att bedöma remisser och liknande. Det betyder att hänsyn 

kan tas till i stort sett alla typer av arbetsuppgifter för läkarna - både antalet patientbesök och 

övriga administrativa uppgifter för att sedan jämföra dessa prestationer interindividuellt med 

syfte att spegla en mer rättvis bild av situationen. Tabell 19 presenterar statistik baserat på data 

korrelerat till ”antal journalhändelser” och speglar samma grupp av läkare som i Tabell 18. 

 

Förkortningar till Tabell 18 & 19: 

ÖL = Överläkare 

SP= Specialistläkare 

ST=ST-läkare  

 

(För beskrivning av respektive tjänst – se Tabell 1) 
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Tabell 18 Antal patientbesök per läkare år 2016. 

 
 

 

Resultatet visar att de personer som ofta uttrycker sig på detta sätt är också de som tar emot få 

patienter per månad. Samma individer är också de som tar väldigt liten administrativ börda. 

(Respondent 1) Att en läkare tar få patienter hade av naturliga skäl kunna motiverats om denne 

hade burit en större administrativ börda. Det kan vara att arbeta med exempelvis 

remissbedömning, och som också många gånger genererar direkt patientnytta.  

 

Respondent 1 menar att de vanliga argumenten och reaktionerna från kollegor när statistik som 

i Tabell 18 presenteras är att “Ja, men vi gör ju så mycket annat, administrativt!” och “Ja, men 

det där kan man ju inte lita på.” och “Men jag har ju så mycket annat, administrativt!” 
 

Nedan presenteras Tabell 19 som visar samma läkares prestationer i form av administrativa 

arbetsuppgifter för samma år som Tabell 18.  
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Tabell 19 Administrativa uppgifter per läkare år 2016  

 

 
 

Tabell 19 visar att de läkare som inte tar så många patienter är även de läkare som gör lite 

administrativa uppgifter. (Respondent 1) Det betyder också att deras argument till att ta emot 

få patienter inte håller. I intervjuer framgick att det har blivit en utbredd acceptans kring 

skillnader inom prestation. Särskilt en skillnad mellan individ- och gruppnivå i vad man 

levererar och presterar. Jämförelser mellan individuella prestationer leder inte alltid till 

förbättrade resultat utan kan även ha motsatt effekt. Ett förhållningssätt kan vara att jämföra sin 

egen prestation med de kolleger som presterar sämre än en själv.  

4.2.1 Inför statistisk analys  

Vid redovisningen av statistiken kommer en del begrepp och förkortningar att användas, dessa 

förklaras i Tabell 20 nedan. 
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Tabell 20 Statistiska definitioner 

Begrepp  Hänvisning Definition  

F-test 

(Bryman & Bell, 2011; 

Moore, McCabe & Craig, 

2014) 

Frågar om det finns skillnader i 

medelvärde. Om F är högt är också 

skillnader i medelvärde 

signifikanta, dvs. bortom all slump. 

P-värde 
(Bryman & Bell, 2011; 

Moore et al., 2014) 

Ett lågt p-värde ger högre 

signifikans och ger starka bevis för 

att det kan finnas ett förhållande 

mellan två fenomen. Ett bra P-

värde brukar vara 0.05 eller 0.01. 

r-värde 
(Bryman & Bell, 2011; 

Moore et al., 2014) 

Förklarar hur väl två variabler 

korrelerar mellan varandra. Talet är 

mellan 0 och 1. Är talet nära 0 

innebär det låg korrelation och när 

det är nära 1 är det en hög 

korrelation. 

Alpha (α) (Hair et al., 2014) 

Sannolikheten att man felaktigt 

säger att det kan finnas en 

förklaring till förhållandet mellan 

två fenomen. 

Cronbachs alpha (Nunnaly, 1978) 

Mäter den interna reliabiliteten. 

Alpha-värdet är mellan 0 och 1 där 

ett högre värde innebär starkare 

inre reliabilitet. Bör ligga på 

åtminstone 0,7 för att räknas som 

en acceptabel nivå. 

ANOVA (Hair et al., 2014) 

En statistisk metod för att mäta om 

urval baserat på en beroende 

variabel är från populationer med 

lika medelvärden. Metoden 

utnyttjar all information samtidigt.  

Statistisk signifikans 
(Bryman & Bell, 2011; 

Moore et al., 2014) 

Innebär att en observerad effekt är 

så stor att det är sällsynt att den 

skulle uppstå av en slump. När P-

värdet är lägre än α är datan 

statistiskt signifikant på nivå α. 

4.2.2. Patientbesök 

Vid valet av vilken statistik som ska redovisas har fokus lagts på överläkarna. De är de läkare 

som är mest erfarna och är sannolika att ha mestadels klinisk arbetstid. ST-läkare är under 

utbildning och det kan därför variera hur mycket av tiden de lägger på studier och kliniskt 

arbete. Både ST-läkarna och specialistläkarna kan fortfarande avancera i karriärstegen inom 

läkaryrket, vilket inte överläkarna gör då de har den högsta befattningen. 
 

Nedan redovisas första tabellen (Tabell 21) över antalet fysiska patientbesök mellan de olika 

överläkarna på en klinik i Sverige. 
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Tabell 21 Analyserad statistik patientbesök 1 

 

  N M SA 
Låg 

(C.I) 

Hög 

(C.I) 
Min Max F-värde P-värde 

Antal fysiska 

besök av 

patienter 

ÖL 42 1603,3 851,8 1337,9 1868,8 167,0 3791,0 6,237 0,003 

ÖL=Överläkare 

 

Statistiken visar att det finns en stor variation i antalet patientbesök mellan olika läkare. Det är 

sannolikt till 95 procent att antalet patientbesök under ett år kommer ligga mellan 1 337,9 och 

1 868,8. Det innebär en variation på 530,9 patienter. En läkare som ligger nära den nedre 

gränsen kan alltså ta emot ungefär 40 procent fler patienter och ändå vara inom det 95 

procentiga intervallet. Dessutom tar en läkare inom intervallet mindre än hälften så många 

patienter som den högst presterande läkaren. Datan har ett bra f-värde på 6,2 och ett p-värde på 

0,003 som med marginal är under 0,05. Därmed är datan statistisk signifikant. 
 

Det finns en del faktorer som inte tagits till hänsyn i ovanstående tabell. Därför presenteras 

motsvarande tabell som tar hänsyn till de olika läkarnas tjänstgöringsgrad och antal arbetade 

månader. Nedanstående tabell (Tabell 22) visar således skillnaderna i antalet patienter per 

månad där de som jobbar exempelvis 80 procent har fått ett värde som motsvarar 100 procent. 
 

Tabell 22 Analyserad statistik patientbesök 2 

  N M SA Låg (C.I) Hög (C.I) Min Max F-värde P-värde 

Adm/Mån/TG ÖL 42 158,4 67,2 137,5 179,4 13,9 315,9 9,129 0,000 

ÖL=Överläkare, Adm/Mån/TG = Relativt patienter per månad med hänsyn till tjänstgöringsgrad 

 

Här är de fortsatt stora skillnader mellan övre (179,4) och nedre (137,5) gränsen. F-värdet är 

dessutom högre (9,1) än i tabell 1 och p-värdet är 0,000. Datan visar alltså liknande resultat och 

är statistiskt signifikant. 

4.2.3 Administration 

Det administrativa arbetet är delvis kopplat till antal patientbesök eftersom ett patientbesök 

genererar administration. I tabellen nedan (Tabell 23) är all form av administration som finns 

med i rådatan medräknad. 
 

Tabell 23 Analyserad statistik administration 

  N M SA Låg (C.I) Hög (C.I) Min Max F-värde P-värde 

Adm/Mån/TG ÖL 42 231,9 96,4 201,9 262,0 0,0 444,3 11,765 0,000 

ÖL=Överläkare, Adm/Mån/TG = Relativt patienter per månad med hänsyn till tjänstgöringsgrad 
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Även inom administrationen finns det ett relativt stort intervall mellan övre och undre gränsen. 

Intervallet är mellan 201,9 och 262,0, vilket ger ett intervall på 60,1. Det görs ett större antal 

administrativa arbeten än antalet patientbesök. Det säger sig själv eftersom varje patientbesök 

medför administration. Även denna datan har hög statistisk signifikansnivå med ett f-värde på 

11,8 och p-värde avrundat till 0.000. 
 

Vidare har jämförelser görs mellan tre olika kategorier: patientbesök, administration och 

administration som inte räknar med den administration som tillkommer vid patientbesök. 
 

Tabell 24 Korrelation patientbesök & administration 

 

Variabel M SA N (1.) (2.) (3.) 

1. Antal fysiska besök patienter 1379.65 789.61 71    

2. Administration 2019.87 1157.25 70 .93**   

3. Icke fysiska besök (Ant) 558.04 432.15 70 .60** .82**  

*p<0.05, **p<0.01 
     

 

Tabell 24 visar att det finns en stark korrelation mellan antalet patientbesök och total 

administration, samt att datan är statistiskt signifikant (r=0.93; p<0.01). Således, resultat visar 

att läkare som tar emot många patienter är även sannolik att ha mycket administrativt arbete på 

grund av de extra administrativa arbeten som tillkommer för varje patient. Därför jämförs även 

korrelationen mellan antal patientbesök och administration exklusive 

patientbesöksadministration. Den påvisar en viss korrelation (r=0.60) och är statistiskt 

signifikant (p<0.01). De läkare som tar emot patienter och rimligen bör ha mindre tid för arbete 

med övrig administration tar även mer av dessa arbetsuppgifter. 

4.3 Studie 3 – Post hoc-analys  
Den tredje och sista studien i empiriavsnittet är en post hoc-analys. Den syftar till att finna 

förklaringar till resultaten i Studie 1 & 2. Studien är självständig från den övriga teorin och 

kallas post-hoc analys eftersom förklaringar främst söks. Enkätundersökningen syftar till att 

spegla en inställning hos läkargruppen, som är ett uttryck av den kultur som råder inom den 

svenska hälso- och sjukvården i Sverige. 

 

Inledningsvis kommer förklaringar ges på de variabler som används i korrelationsanalysen i 

Tabell 25 för att sedan gå vidare med att utvärdera vilka starka samband som finns. Variablerna 

i korrelationsanalysen består antingen av en enskild enkätfråga, två enkätfrågor eller minst tre 

frågor. De variabler som endast består av en enskild fråga har inget korrelationsvärde. 

Variablerna som består av två frågor använder sig av r-värde och kallas även Pearsons 

korrelationskoefficient. Värdet är mellan -1 och 1 där korrelationen blir starkare desto längre 

ifrån 0 värdet är (Bryman & Bell, 2011). Variablerna som består av minst tre enkätfrågor 

använder Cronbachs alpha för att mäta den interna reliabiliteten. Alpha-värdet är mellan 0 och 

1 där ett högre värde innebär starkare inre reliabilitet (ibid.). För att mäta den inre reliabiliteten 

bör Cronbachs alpha ligga på åtminstone 0,7 för att räknas som en acceptabel nivå (Nunnaly, 

1978). 

 

Variabel 1 (v1) “Patienttid” är hur mycket tid läkarna tror att deras ledning vill att de ska lägga 

på patienttid, hur de vill lägga upp sin patienttid och hur mycket de verkligen lägger på 

patienttid. Cronbachs alpha för dessa tre faktorer är väldigt starkt (α=0.90). Variabel 2 (v2) 

“Administration” är samma kombination som patienttiden bara att det är administrationstid som 
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mäts istället. Värdet korrelerar inte lika starkt (α=0.81) men har fortfarande en hög inre 

reliabilitet. Variabel 3 (v3) “Forskning och utbildning” (α=0.84), Variabel 4 (v4) “Konsultation 

och möten” (α=0.89) och variabel 5 (v5) “Raster och övrig tid” (α=0.89) följer samma koncept 

som de första två variablerna och har alla ett högt Cronbachs alpha-värde. Variabel 6 (v6) 

“Återkommande patienter” mäter en enskild fråga om hur stor andel av patientbesöken som 

består av återkommande patienter. Variabel 7 (v7) “Rutinbesök” är också en enskild fråga som 

mäter hur stor andel av patientbesöken som är av rutinmässig karaktär. Variabel 8 (v8) “Mycket 

jobb, lite ansvar” är en korrelation mellan frågor som mäter hur lite ansvar, hur hög arbetsbörda 

och hur mycket av arbetet som går efter rutiner hos läkare. Alpha-värdet är starkt (α=0.89). 

Variabel 9 (v9) “Arbetsnöjdhet” mäter en enskild fråga om hur nöjd läkare är med sitt arbete. 

Variabel 10 (v10) “Utmattning” består av flera olika faktorer som mäter hur utmattade 

respondenterna blir av sitt arbete och korrelerar starkt (α=0.85). Variabel 11 (v11) “Bra 

lönemodell” mäter flertalet frågor som behandlar nöjdheten med nuvarande utformning av 

lönemodellen. Frågorna korrelerar starkt (α=0.85). Variabel 12 (v12) “Ambition karriär” är ett 

mått mellan två frågor med starkt samband (r=0.54) om läkarnas inställning till att fortsätta 

klättra i karriären. Variabel 13 (v13) “Styrning på patientbesök” är deras inställning till att bli 

individuellt belönad utifrån antalet patientbesök. Korrelationen mellan frågorna är inte lika 

stark som övriga variabler men har ändå ett acceptabelt alpha-värde (α=0.71). Variabel 14 (v14) 

“Återkoppling” mäter frågor som handlar om hur bra återkoppling som ges av cheferna och 

korrelerar starkt (α=0.90). Slutligen mäter variabel 15 (v15) och variabel 16 (v16) den positiva 

(r=0.54) respektive negativa (α=0.75) inställningen till systemet med stafettläkare. 



45 
 

Tabell 25 Korrelationsmatris 

Variable Mean StDev N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Patienttid 3.8 1.1 124 α=.90                

2. Administration 2.5 0.8 124 
-

.52** α=.81               

3. Forskning och utbildning 1.7 0.9 124 -.19* -.19* α=.84              

4. Konsultation och möten 1.9 0.8 124 

-

.40** .11 .09 α=.89             

5. Raster och övrig tid 1.5 0.8 124 .21* -.11 .07 -.01 α=.89            

6. Återkommande patienter 30.2 24.6 124 .04 .19* -.03 -.19* .16            

7. Rutinbesök 24.7 24.3 124 -.08 .21* -.06 .06 .19* .29**           

8. Mycket jobb, lite ansvar -0.2 1.1 124 .28** -.03 .02 -.07 .03 .09 .12 α=.89         

9. Arbetsnöjdhet 1.7 1.4 124 -.13 .05 .06 -.13 .05 .08 -.11 
-

.45**         

10. Utmattning -0.3 1.6 124 .19* .10 -.08 -.09 -.06 .17 .14 .57** 

-

.52** α=.85       

11. Bra lönemodell 0.3 1.5 124 
-

.30** .30** .04 .11 .05 -.00 -.02 
-

.47** .47** 

-

.33** α=.85      

12. Ambition karriär -0.7 1.6 124 -.17 .03 .13 .07 .04 .03 .22* -.13 .12 -.09 .08 r=.54     

13. Styrning på patientbesök -0.2 1.4 124 -.02 -.08 .07 .05 .03 .01 -.03 .04 .06 -.08 .02 .27** α=.71    

14. Återkoppling -0.3 1.5 124 -.19* .21* .09 .02 -.08 .03 -.14 
-

.38** .42** -.20* .75** .10 .06 α=.90   

15. Stafettläkare positiv -0.9 1.4 124 .19* -.12 -.02 .02 .07 -.11 .06 .22* -.08 .17 .02 -.02 .34** -.01 r=.54  

16. Stafettläkare negativ 0.9 1.4 124 -.18* .14 -.08 -.03 -.17 .03 -.12 -.10 .10 -.14 .08 -.07 .02 .09 

-

.49** α=.75 
*p<0.05, **p<0.01                    
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Vi kommer nu diskutera sambanden efter de mest relevanta, med andra ord de faktorer och 

variabler som korrelerar mest. Det finns till att börja med ett mycket högt samband mellan 

återkoppling (v14) och att belönas efter prestation (v11) (r=0.75; p<0.01). De som upplever att 

de får en tydlig återkoppling eftersöker även mer konkret styrning om att belöning ska bygga 

på prestation. 

 

Nästa variabler visar att de som är utmattade (v10) även känner att andra i hög grad har kontroll 

över deras arbetssituation (v8) (r=0.57; p<0.01). Det betyder att de känner att de jobbar mycket, 

har lite kontroll, ansvar och inflytande även känner sig utmattade. De är trötta till och från 

jobbet. Det tredje största sambandet är negativt och ligger mellan patienttid och administration. 

Studie 3 visar att det finns ett negativt samband mellan patienttid (v1) och administration (v2) 

och betyder att ju mer du jobbar med patienter ju mindre kommer du även att jobba med 

administration (r=-0.52; p<0.01). Sambandet är givet eftersom ju mer tid som läggs på en 

arbetsuppgift, desto mindre läggs på någon eller några andra arbetsuppgifter. Det är viktigt att 

påpeka att sambandet inte nödvändigtvis säger något om hur många patienter eller hur många 

administrativa arbetsuppgifter som utförts. En läkare som är effektivare än sin kollega kan 

fortfarande ha ett likadant samband som den ineffektiva läkaren. Det negativa sambandet kan 

både bero på att en läkare som tar fler patienter tar mindre övriga administrationsarbete, men 

också att en läkare utför det administrativa arbetet effektivare med mindre tidsåtgång. 

 

Det finns även ett negativt samband mellan utmattning (v10) och arbetsnöjdhet (v9). De som 

känner sig utmattade av arbetet är även mindre nöjda med sin arbetssituation (r=-0.52; p<0.01). 

Det finns ett negativt samband mellan arbetsnöjdheten och de som har mycket jobb och lite 

ansvar. De som arbetar mycket med begränsat ansvar är således mindre tillfredsställda med 

arbetet (r=-0.45; p<0.01).  

 

Lönemodellen (v11) har motsägande korrelationer med patienttid (v1) och administrationstid 

(v2). De som arbetar mycket mer med patienter anser inte att lönemodellen är bra utformad (r=-

0.30; p<0.01). Samtidigt tycker de som har mer administrativt arbete att lönemodellerna är bra 

(r=0.30; p<0.01). De som arbetar mycket och har lite ansvar (v8) tycker likt de som arbetar mer 

med patienttid att lönemodellerna inte är bra (v11) i och med det negativa sambandet som finns 

mellan variablerna (r=-0.47; p<0.01). De utmattade (v10) är missnöjda med lönesättningen 

(v11) (r=-0.33; p<0.01) medan de som är nöjda med sitt arbete (v9) också är nöjda med 

lönemodellen (v11) (r=0.47; p<0.01). 

 

Fortsättningsvis undersöks samband mellan ambition i karriären (v12) och styrning baserad på 

antal patientbesök (v13). De läkare som har ambitionen att fortsätta klättra i karriärstegen är 

mer benägna att vara för styrning som baseras på antal patientbesök (r=0.27; p<0.01). Det finns 

skillnader i hur bra återkoppling som ges när den variabeln (v14) jämförs med de som är nöjda 

med sitt arbete (v9) och de som har mycket jobb med lite ansvar (v8). De nöjda anser att de får 

bra återkoppling från chefer (r=0.42; p<0.01). Däremot får de som arbetar intensivt med 

begränsat ansvar sämre återkoppling från överordnade (r=-0.38; p<0.01). Slutligen fann vi att 

de som var positiva till systemet med stafettläkare (v15) också tyckte att läkare bör styras efter 

antal patientbesök (v13) (r=0.34; p<0.01).  
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Tabell 26 Erfarenhet & utmattning 

  Utmattning 

Antal år som läkare 

Pearson Correlation -,194* 

Sig. (2-tailed) 0,03 

N 124 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Det är en svag negativ korrelation mellan utmattning och antal år som läkare (r=-0.19; p<0.05). 

Läkare med större erfarenhet visar inte lika mycket symptom till utmattning. Det är de yngre 

läkarna med mindre erfarenhet som tenderar att bli lite mer utmattade av arbetet. 

4.3.1 ANOVA   

Variablerna i Tabell 27-30 jämförs med patienttid. Patienttiden delas upp i de som var över och 

under medianen. Medianen låg på 35 procent patienttid. 44 svar låg på 35 procent eller lägre, 

medan 80 svar låg på över 35 procent. Syftet är att eventuell kunna se jämförelser mellan 

variablerna på de som har mycket patienttid jämfört med de som har mindre. Återkommande 

patienter och rutinbesök jämförs sedan med administrationstid i Tabell 30-31. Endast värden 

som är signifikanta till ett p-värde under eller väldigt nära 0.05 har tagits med. 
 

Tabell 27 Patienttid & Arbetsnöjdhet 

Variabel Grupp N M SA Låg (C.I) 
Hög 

(C.I) 
F-värde P-värde 

Arbetsnöjdhet 

1,00 44 2,1 1,2 1,7 2,4     

2,00 80 1,6 1,5 1,2 1,9 3,7 0,057 

Total 124 1,7 1,4 1,5 2,0     

 

Arbetsnöjdhet och patienttid har inte ett p-värde under 0.05 men ligger ändå nära med 0.057. 

Det gjorde variabeln värd att analysera. Resultatet visar en viss skillnad i medelvärde mellan 

de som har mindre patienttid och de som har mer. De läkare som spenderar mindre del av sin 

arbetstid med patienttid är mer nöjda med sitt arbete. 

 

Tabell 28 Patienttid & Utmattning 

Variabel Grupp N M SA 
Låg 

(C.I) 

Hög 

(C.I) 
F-värde P-värde 

Utmattning 

1,00 44 -0,7 1,5 -1,2 -0,2   

2,00 80 -0,1 1,6 -0,4 0,3 4,5 0,035 

Total 124 -0,3 1,6 -0,6 0,0   

 

Enkätens frågor om utmattning var formulerade så att de som hade tendenser till utmattning 

gav positiva värden. Det förekommer en signifikant (p=0.035) skillnad mellan mycket och 

mindre patienttid.  De som har mycket patienttid är inte lika utmattade som de som tar färre 

patienter. En förklaring kan vara att de som har mycket patienttid bygger upp sin kompetens 

snabbare och blir säkrare i sitt arbete. 
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Tabell 29 Patienttid & Nöjdhet lönemodell 

Variabel Grupp N M SA 
Låg 

(C.I) 

Hög 

(C.I) 
F-värde P-värde 

Bra lönemodell 

1,00 44 0,9 1,4 0,5 1,3     

2,00 80 -0,1 1,5 -0,4 0,3 11,9 0,001 

Total 124 0,3 1,5 0,0 0,6     

 

Den mest signifikanta skillnaden finns mellan patienttid och de som tycker lönemodellerna är 

bra (p=0.001). De som spenderar mindre tid med patienter är också mycket mer nöjd med 

lönemodellerna än de som tar mer patienttid. Det sambandet finns även i korrelationsanalysen. 

 

Tabell 30 Patienttid & Återkoppling 

Variabel Grupp N M SA 
Låg 

(C.I) 

Hög 

(C.I) 
F-värde P-värde 

Återkoppling 

1,00 44 0,1 1,5 -0,4 0,5     

2,00 80 -0,5 1,5 -0,9 -0,2 4,2 0,043 

Total 124 -0,3 1,5 -0,6 0,0     
 

 

Tabell 29 visar signifikanta skillnader (p=0.043) där de som har mycket patienttid är mindre 

nöjda med återkoppling från överordnade än de som har mindre patienttid.  

 

Tabell 31 Administration & Återkommande patienter 

  Administration N Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

Återkommande 

patienter 

0,67 1 21,0 0,0 

2,335 0,013 

1,33 4 5,3 10,5 

1,67 2 41,0 28,3 

2,00 53 27,5 22,2 

2,33 17 25,4 23,4 

2,67 16 42,2 18,7 

3,00 19 27,9 29,6 

3,33 3 67,7 11,5 

3,67 1 41,0 0,0 

4,00 2 10,5 14,8 

4,67 1 81,0 0,0 

5,00 5 36,8 30,0 

Total 124 30,2 24,6 

 

När andelen administrativt arbete ställs mot medelvärden för andel återkommande patienter är 

datan statistiskt signifikant (p=0,013). Det går inte att utläsa tydliga skillnader över förekomsten 

av återkommande patienter utifrån hur mycket administrativt arbete som läggs ned. 
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Tabell 32 Administration & Rutinbesök 

 Administration N Mean 
Std. 

Deviation 
F Sig. 

Rutinbesök 

0,67 1 0,0 0,0 

2,400 0,010 

1,33 4 5,3 10,5 

1,67 2 40,5 57,3 

2,00 53 20,2 19,4 

2,33 17 39,6 27,2 

2,67 16 19,4 17,4 

3,00 19 23,7 28,1 

3,33 3 41,0 20,0 

3,67 1 0,0 0,0 

4,00 2 20,5 29,0 

4,67 1 81,0 0,0 

5,00 5 40,8 28,6 

Total 124 24,7 24,3 

 

Det administrativa arbetet ställs mot fördelningen av rutinbesök. Begreppet rutinbesök 

lämnades öppet för egen tolkning hos respondenterna eftersom vad som är att klassa som ett 

rutinbesök kan skilja sig från klinik till klinik. Datan är statistiskt signifikant (p=0.01) men visar 

inte några tydliga tendenser. 

4.3.2 Enskilda enkätfrågor 

Vid sammanställningen av enkätresultatet finns resultat från enskilda frågor som är av högt 

värde för att förstå vilka problem som finns inom hälso- och sjukvården. Nedan presenteras 

fördelningen av svar på vissa frågor som ställdes i enkätundersökningen. 

 

Tabell 33 Fråga: Min chef/chefer har tillräckligt bra förståelse av läkararbetet 

Svar Frekvens Andel % Kumulativ % 

-3 10 8,1 8,1 

-2 11 8,9 16,9 

-1 10 8,1 25,0 

0 12 9,7 34,7 

1 20 16,1 50,8 

2 32 25,8 76,6 

3 29 23,4 100 

 

En fråga som ställdes till respondenterna var om deras chefer hade tillräckligt bra förståelse av 

läkararbetet. Det visar att var fjärde läkare (25 procent) inte anser att deras chefer har den 

förståelse som krävs. Vi frågade även huruvida det är ett problem om cheferna inte har nog bra 

förståelse av läkararbetet. 
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Tabell 34 Fråga: Jag tycker att chefer som saknar erfarenhet av läkarjobbet är ett problem 

Svar Frekvens Andel % Kumulativ % 

-3 7 5,6 5,6 

-2 9 7,3 12,9 

-1 4 3,2 16,1 

0 22 17,7 33,9 

1 13 10,5 44,4 

2 29 23,4 67,7 

3 40 32,3 100 

 

Ungefär två tredjedelar (66,1 procent) av respondenterna instämmer i påståendet. 32,3 procent 

av läkarna instämmer i mycket hög utsträckning.  
 

En annan fråga som är väldigt intressant är om läkarna är nöjda med den individuella 

lönesättningen. 

 

Tabell 35 Fråga: Jag är nöjd med den individuella lönesättningen 

Svar Frekvens Andel % Kumulativ % 

-3 17 13,7 13,7 

-2 15 12,1 25,8 

-1 13 10,5 36,3 

0 27 21,8 58,1 

1 22 17,7 75,8 

2 21 16,9 92,7 

3 9 7,3 100 

 

Frågan gav väldigt skilda svar. 36,3 procent instämmer inte i påståendet medan 41,9 procent 

instämmer. Den spridda variationen kan bottna i att de läkare som generellt presterar bättre än 

genomsnittet tycker att de inte riktigt blir belönad av att prestera bra. Samtidigt kan de som 

presterar sämre än genomsnittet uppleva att de blir belönade bra trots sin sämre prestation.  
 

En negativ trend är den psykiska ohälsan som ökat bland yrkesgruppen på senare år (Lövtrup, 

2017). Därför frågade vi respondenterna om de kände sig slutkörd efter arbetsdagens slut. 

 

Tabell 36 Fråga: Jag känner mig ofta slutkörd efter att arbetsdagen är slut 

Svar Frekvens Andel % Kumulativ % 

-3 6 4,8 4,8 

-2 13 10,5 15,3 

-1 9 7,3 22,6 

0 10 8,1 30,6 

1 29 23,4 54,0 

2 32 25,8 79,8 

3 25 20,2 100 
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69,4 procent instämmer i påståendet. Att vara läkare är ett slitsamt jobb där många blir slutkörda 

när arbetsdagen är slut. Det har betydelse när ohälsotalen blir större och större.  

 

Tabell 37 Fråga: Jag arbetar för mycket 

Svar Frekvens Andel % Kumulativ % 

-3 5 4,0 4,0 

-2 2 1,6 5,6 

-1 9 7,3 12,9 

0 19 15,3 28,2 

1 19 15,3 43,5 

2 24 19,4 62,9 

3 46 37,1 100 

 
Ohälsotalen kan även kopplas till att 71,8 procent av läkarna anser att de arbetar för mycket. 

Efter utskicket av enkäten inkom en person med ett svar där han uppgav att han jobbade 50-60 

timmar i veckan och inte hade tid att svara på en enkät eftersom den skulle ta honom 10 minuter 

att slutföra. 

 

Tabell 38 Fråga: Jag är nöjd med mitt arbete 

Svar Frekvens Andel % Kumulativ % 

-3 2 1,6 1,6 

-2 3 2,4 4,0 

-1 7 5,6 9,7 

0 8 6,5 16,1 

1 18 14,5 30,6 

2 41 33,1 63,7 

3 45 36,3 100 

 
Ohälsan till trots, en överväldigande majoritet av läkarna är ändå nöjda med sitt arbete. 83,9 

procent instämmer i påståendet “Jag är nöjd med mitt arbete”. 

 
  



52 
 

Tabell 39 Fråga: Jag känner mig begränsad att 

pröva nya idéer 
 

Tabell 40 Fråga: Jag har små möjligheter att 

utveckla nya idéer 

Svar Frekvens Andel % Kumulativ %  Svar Frekvens Andel % Kumulativ % 

-3 23 18,5 18,5  -3 21 16,9 16,9 

-2 39 31,5 50,0  -2 42 33,9 50,8 

-1 22 17,7 67,7  -1 21 16,9 67,7 

0 15 12,1 79,8  0 13 10,5 78,2 

1 7 5,6 85,5  1 8 6,5 84,7 

2 10 8,1 93,5  2 14 11,3 96,0 

3 8 6,5 100  3 5 4,0 100 

Total 124 100    Total 124 100   

 

Svaren på frågorna om huruvida läkarna är begränsade att pröva och utveckla nya idéer visar 

att de allra flesta anser att det finns möjligheter att vara innovativ. 67,7 procent svarade att de 

inte håller med om att de är begränsade att pröva nya idéer eller har små möjligheter att utveckla 

nya idéer.  
 

Tabell 41 Fråga: Systemet med stafettläkare 

ökar missförstånden och bidrar till misstag  

Tabell 42 Fråga: Systemet med stafettläkare 

skapar en bättre kvalité i vården överlag  

Svar Frekvens Andel % Kumulativ % 
 

Svar Frekvens Andel % Kumulativ % 

-3 6 4,8 4,8  -3 57 46,0 46,0 

-2 5 4 8,9  -2 34 27,4 73,4 

-1 6 4,8 13,7  -1 8 6,5 79,8 

0 17 13,7 27,4  0 12 9,7 89,5 

1 37 29,8 57,3  1 11 8,9 98,4 

2 34 27,4 84,7  2 2 1,6 100 

3 19 15,3 100  3 0 0,0 100 

Total 124 100    Total 124 100   

 

Läkarna är överens om att systemet med stafettläkare är ett problem. 72,6 procent håller med i 

påståendet om att systemet ökar missförstånden och bidrar till misstag. 79,8 procent menar att 

det inte heller leder en bättre kvalité i vården överlag. 
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5. ANALYS   
I detta kapitel analyseras det insamlade empiriska materialet. I studiens empiriska material 

går det utläsa de problem som råder inom vården. Analysen behandlar samtliga tre empiriska 

delstudier löpande. Tillsammans syftar de till att spegla en helhetsbild av hälso- och 

sjukvårdens problem. 
 

 
 

Examensarbetet inleds med ett vanligt påstående att det i bland annat medier talas om att 

Sverige har läkarbrist. Studeras statistik och fakta kan gemene man ganska enkelt se att Sverige 

har många läkare, både i förhållande till befolkningsmängden och andra länder i EU. Vid 

examensarbetets början och med ovannämnda information förstod vi att påståendet om en 

läkarbrist måste handla om okunskap, alternativt vara bortförklaring till de långa vårdköerna 

som Sverige har, trots hög läkartäthet. Vi ville därför ta upp frågan med de utvalda 

intervjurespondenterna. Samtliga respondenter menar att det inte är någon läkarbrist i Sverige, 

men däremot råder en snedfördelning mellan Sveriges landsting och regioner. Eftersom 

läkarbrist inte är ett större problem undersöktes andra möjliga faktorer. Fokus lades på 

styrningen inom den offentliga svenska vården för att identifiera och synliggöra problem som 

finns. För att fånga ett så brett perspektiv som möjligt gjordes tre olika datainsamlingar; 

intervjuer, statistik från en klinik och en enkätundersökning. 
 

För att få en överblick om hur sjukvården styrs har Otleys modell använts för att analysera 

styrsystemet. Teorin tar upp fem centrala punkter för styrning. Examensarbetet går inte in på 

djupet om hur strategier och planering ser ut på landstingsnivå. De övriga fyra punkterna 

kommer besvaras tillsammans annan relevant information. I litteraturen finns tydliga 

anvisningar för att formulera en framgångsrik styrmodell på basis av tydliga mål och mätsystem 

(Kaplan & Norton, 1992). Dessa anvisningar är av central betydelse. I intervjuerna framgick 

det att det finns en tydlig avsaknad av att mäta läkares prestationer. Det har skett en viss 

utveckling mot att mäta prestationer men det är för tillfället bara i ett tidigt stadie. Idag kan 

chefer se på faktorer som antal operationer, patientbesök och komplikationer. Det är väldigt 

begränsat och dessutom är det ytterst sällan att ledare eller styrekonomer följer upp individers 

prestationer. Det är istället gruppens prestation som är i fokus. När målen dessutom är otydliga 

är det svårt för läkare att veta vad som krävs och vilka prestationer som eftersträvas. Antal 

patienter som tas emot verkar högst perifert. 

Landstingen har även dokumenterad förmåga och möjlighet att göra många mätningar och 

samla in information. Läkarvetenskap är en av de discipliner som har högst forskningsnärvaro 

(Garfield, 1986). Däremot saknas forskningsnärvaro för styrning av den egna verksamheten 

(Bardram, 2008). I de fall som mätningar görs är det en mycket liten del av information som 

beaktas, analyseras och värderas. En orsak till avsaknad av användande av mätsystem är den 

arbetsplatskultur som råder. När ämnet tas upp möts det direkt av hårt motstånd och personerna 

i fråga kan bli väldigt defensiva och upprörda. Vi fick en rad brev som bakgrund till de frågor 

vi ställde men även som förklaringar till enkäten. Motståndet blev särskilt tydligt när vi i vår 

studie frågade om tider och prestation. Vi fick därför locka fram mätningen genom att även 

fråga om ohälsa, som läkare var mer villiga att dela med sig av. Det är oerhört känsligt att prata 

om individuella prestationer i vården. I kraft av sin profession utgör läkarna en stark grupp med 

stor påverkan på beslut. Det är svårt att få till förändring när det inte är accepterat att tänka 

tanken att mäta individuella prestationer. 
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En organisations framgång är i hög grad beroende av individuella prestationer och prestationer 

i grupp (Pfeffer & Veiga, 1999). Inom hälso- och sjukvården bär läkarna ett stort ansvar och 

deras prestationer kan göra skillnad på liv och död. Ofta vädjar läkarvetenskap efter medel för 

att rädda liv även i mycket dyr TV-reklam. Att göra TV-reklam under bästa sändningstid kan 

kosta ungefär 400 000 SEK för 30 sekunder reklamtid (Melzer, 2012, oktober). Att kunna 

finansiera TV-reklam indikerar att det finns stora resurser och många är beredda att betala stora 

summor till verksamheten. Vem vill inte rädda liv? Det saknas däremot en diskussion om hur 

resurser används. Det är närmast en total avsaknad av hur varje enskild läkares prestation kan 

optimeras, eller åtminstone förbättras.   

 

Det blir särskilt viktigt att föra diskussioner om prestationer för att kunna forma en 

framgångsrik organisation (Locke & Latham, 2002). Läkare inom svensk hälso- och sjukvård 

är de som tar emot minst antal patienter bland de europeiska OECD-länderna (OECD, 2016). 

Visserligen ligger Sverige bra till i kvalitetsutfall, men det finns många länder med liknande 

kvalitet och som samtidigt tar emot betydligt fler patienter per läkare. Kvalitén är således dyr. 

Prestationerna hos läkarna behöver därför förbättras. Svenska läkare behöver kunna ta emot fler 

patienter. Repetition är även kunskapens moder (Schindelheim, 1995) och många moment i 

vårdprocesserna är rutinartade. Intensivt repetitiva moment ökar över tid förmågan att utföra 

professionen med allt bättre precision. För rutinartade vårdmoment och enklare åtgärder finns 

det i andra länder, i exempelvis Malta, möjlighet att direkt träffa en doktor på apotek (Browns 

Pharmacy, 2017). Den modellen minskar avsevärt trycket mot primärvården (främst 

hälsocentraler). I enlighet med Statens offentliga utredningar (SOU 2016:2) är primärvården i 

Sverige för svag. Respondent 1 menar att förändringar måste ske och läkarna måste börja arbeta 

hårdare om Sverige ska ha råd att fortsätta finansiera sjukvård med offentliga medel och 

upprätthålla nuvarande kvalité. Samma idé delar även Fölster et al., (2014) - varje läkare måste 

ta emot fler patienter om vi i framtiden skall ha råd med hälso- och sjukvård. Vi visar att här 

finns även en kvalitetsaspekt där minskat mottagande av fler patienter i förlängningen många 

gånger riskerar hota kvalitén inom vården.  

 

Mål och målstyrning är centralt för ledning och chefer. De har en central roll vid utformningen 

av mål för sina läkare. Vid enkätundersökningen framgick det att ungefär var fjärde läkare anser 

att deras närmaste chef inte har tillräckligt bra förståelse för läkaryrket. Enligt Locke (1996) är 

tydliga och precisa mål en avgörande faktor för prestation. Om inte läkarna vet vad som 

förväntas av dem är det också svårt att begära starka prestationer. En klar majoritet av 

respondenterna i enkätundersökningen anser att chefer utan erfarenhet är problematiskt. Det 

tyder på att i många fall har personer i ledningen inte tillräckligt bra kännedom om 

verksamheten för att styra den på ett bra sätt. Respondenterna i intervjuerna menar att det är 

bättre om individer med läkarbakgrund, som verkligen kan verksamheten och förstår vad som 

behöver göras och prioriteras, tilldelas chefspositioner och ingår i ledningsgrupper - även högre 

upp i landstinget. Det är förstås ett läkarperspektiv. Utan djupare kunskap om läkares arbete 

och komplexitet kring arbetsuppgifterna blir det svårt att skapa välformulerade mål som ska 

hjälpa läkare att arbeta på ett effektivt sätt. Å andra sidan kan det diskuteras om Sverige har råd 

att utbilda läkare för att sedan inte kunna nyttja kompetensen i den direkta patientrelaterade 

vårdprocessen.  
 

Vid intervjuer med studiens respondenter framgick det att många landsting använder sig av 30-

minutersmoduler för varje patientbesök. Det råder delade meningar om hur läkarnas 

patientbesök planeras och schemaläggs utifrån 30-minutersmoduler. Längden i 

konsultationerna varierar naturligtvis beroende på komplexitet kring åkomman 



55 
 

(besöksorsaken). 30 minuter är avsett att vara en slags snittid på konsultationens längd. Bland 

de intervjupersoner som har någon typ av administrativt ansvar, exempelvis chefsbefattning 

eller enbart arbete med planering, uttrycks det på sådant sätt att den tiden är tillräcklig. Däremot 

menade läkarsekreterare och en läkare som inte har någon chefsroll eller planeringsroll att det 

är ett dåligt system. Att schemalägga 30 minuter när det i många fall kan ta några enstaka 

minuter begränsar flexibilitet i systemet. Att avsätta 30 minuter för varje patient är ett 

ineffektivt sätt att styra läkarnas tid på. Det hämmar en effektiv vårdproduktion. 
 

Vid den statistiska analysen från en landstingsklinik framgår stora skillnader mellan olika 

överläkare vad avser antal fysiska patientbesök. En läkare tog emot närmare 3 800 patienter 

under ett år medan många av kollegorna inte tog emot ens hälften. Ett flertal kollegor hamnade 

långt under 1000 fysiska möten per år. En viss skillnad kan förklaras utifrån erfarenhet och 

personlig förmåga. Frågan är hur stor den skillnaden kan tillåtas vara? Det verkar orimligt att 

tillåta så stora differenser. En del läkare förklarar skillnaden med att de utför mer administrativt 

patientarbete och därför har lägre andel fysiska möten. Analysen av interna registerdata kunde 

inte bekräfta detta antagande. Antal fysiska möten per läkare korrelerade istället mycket högt 

med antalet administrativa arbetsuppgifter som inte kan hänföras till patientbesök. De läkare 

som arbetar effektivt med många fysiska patientbesök har också fler administrativa 

patientarbeten att handlägga. Skillnaderna förklaras utifrån läkares förmåga, ambition och 

inflytande, inte av fördelningen av arbetsuppgifter. 
 

New Public Management (NPM) skulle till en första anblick kunna tyckas förklara varför 

Sveriges läkare tar emot så få patienter. Det vill säga att det ägnas mycket tid åt administration. 

Det stämmer till viss del. Det är skillnad på administration och administration inom vården. 

Den administration som många tänker på när det talas om läkarna är efterarbetet vid ett 

patientbesök, dokumentationen som innefattar summering och diktering innan remissen tas 

hand om av en läkarsekreterare. Ju fler patienter - desto mer administration tillkommer. Det går 

grovt att säga att den typen av administration är linjär mot antalet patientbesök. Administration 

kan även vara det som handlar om att för en läkare läsa och bedöma remisser, att arbeta med 

patienten på distans och utan kontakt. Trots att NPM-teorin inte stämmer i detta fall visar 

studien på att läkarnas övriga typ av dokumentation och administration som krävs stöder den 

teorin. Det stärks av att regeringen motiverar en ny styrmodell bortom NPM inom offentlig 

sektor, eftersom det genom ökad administrativ börda har lett till att yrkesprofessionernas 

kunskap och roll i det hela försvagats (Regeringen, 2014). 

 

Det är viktigt att belysa problemet med hur det administrativa arbetet fungerar i dagsläget. 

Mellan enskilda läkare kan det skilja upp till åtta gånger så lång tid att göra en diktering på 

liknande ärenden. Det finns en stor otydlighet om vad som ska finnas med i en diktering och 

vad som inte ska finnas med. Det krävs mer standardiserade sätt att arbeta med diktering och 

andra administrativa uppgifter för att öka effektiviteten och minska tidsförluster. Läkare bör 

spendera största möjliga tid med patienter. Respondent 5 menar att i en perfekt värld skulle 

läkarna kunna ägna all sin tid åt patientbesök medan det administrativa arbetet och andra 

uppgifter fördelas på annan personal. Kraven på dokumentation inom vården har från regering 

under senare år ökat, samtidigt som antalet administrativ personal har minskats. Läkarna är 

generellt de högst utbildade personerna med högst kompetens och de högsta lönerna inom 

sjukvården (Lönestatistik.se, 2017). Deras kunskap och skicklighet bör nyttjas på ett bättre sätt 

än vad det görs idag. Informationen som dokumenteras skall endast innehålla det väsentliga om 

patienten och som är avgörande för patientens situation. En lekman skulle tycka att 

läkarsekreterare skulle kunna ta hand om flera av dessa sysslor om det begränsar läkarens 

möjligheter att ta emot patienter. När fördelningen av det administrativa arbetet kopplas mot 

andelen återkommande patienter och andelen rutinbesök finns inga tydliga skillnader i 
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medelvärden. Studien kan inte bekräfta att det finns samband mellan fördelningen av 

administrativ arbetstid och faktorerna återkommande patienter och rutinbesök.  

 

En tydlig trend under senare år har varit ökningen av ohälsotalen bland läkare, speciellt de yngre 

(Lövtrup, 2017). Enkätundersökningen bekräftar delvis det påståendet där de som har mindre 

erfarenhet blir utmattade i högre grad än de med längre erfarenhet. Det är således flest yngre 

juniora läkare som är överrepresenterad bland de höga ohälsotalen. Bristen på erfarenhet kan 

vara en förklaring till att ohälsan ökar. Läkare tar emot färre och färre patienter. Det skapar ett 

kompetensbortfall när enskilda läkare tar emot allt färre patienter och de känner sig osäkra på 

hur de ska lösa olika problem. De kan inte bygga upp sin kompetensnivå i samma takt som 

tidigare och den lägre kompetensen kan orsaka stress. Det framgår av studier att det är en 

internationell trend att yngre läkare är mer stressade och utbrända (Peisah, Latif, Wilhelm & 

Williams, 2009). Läkarna har dessutom en hög arbetsbelastning där den genomsnittliga 

arbetstiden är 44 timmar per vecka om beredskapstid i hemmet inkluderas (Sveriges 

Läkarförbund, 2016). Problemen med utmattning och utbrändhet försämrar både produktivitet 

och effektivitet (Maslach et al., 2001). Det leder i sin tur till lägre arbetstillfredsställelse. En låg 

arbetstillfredsställelse hos individer inom läkargruppen kan förklara den ökade sjukskrivnings-

/frånvarograden. Det kan dessutom vara en anledning till att många läkare helt eller tidvis slutar 

inom landstinget för att börja arbeta i andra anställningsformer. Coulson-Thomas (2010) menar 

att de anställda bör få hjälp och support i ett tidigt stadie för att förhindra ohälsa och 

sjukskrivning.   

 

Ett ämne som ofta kommer på tal inom styrning är incitament- och belöningssystem. ”Nu är 

det mest om man är kompis med chefen och bjuder äpple på skrivbordet så får man högre lön.” 

Så beskriver Respondent 3 lönesättningen bland läkarna. Landstingen har problem att belöna 

läkarna efter prestation. Belöningar är viktiga för att motivera och uppnå resultat (Deci et al., 

1999). Läkarna har en fast månadslön med tillägg för eventuellt extraarbete som exempelvis 

jourpass. De läkare som arbetar mycket med patienter är mer missnöjda med lönen än de som 

har mindre patienttid. Mer än en tredjedel av alla respondenter anser att den individuella 

lönesättningen är dålig medan något fler anser att den är bra. Det kan förklaras utifrån att de 

som presterar bättre än genomsnittet premieras för dåligt i förhållande till prestation. De som 

presterar sämre premieras bra i förhållande till sin prestation och är därför nöjda. Det finns en 

avsaknad av positiva incitament till att ta emot fler patienter. Dessa är de monetära 

belöningarna. Belöningar måste inte alltid handla om pengar, utan det finns sociala belöningar 

som påverkar prestationen (Deci et al., 1999). Respondent 1 trycker på hur viktigt det är för 

människor och speciellt läkare att förstå vilken skillnad de gör för att kunna uppnå en inre 

belöning. Enkätundersökningen visade en stor variation mellan de som får bra återkoppling och 

de som får bristande återkoppling. Många respondenter uppgav att de inte får nog tydlig 

återkoppling. En av intervjupersonerna menade på att monetära belöningar inte fungerar. 

Däremot skulle återkoppling i form av att kunna visa vilken nytta de gör få fler läkare att 

anstränga sig mer och därmed prestera bättre. Att få återkoppling på goda prestationer är centralt 

när individer ska ges en så kallad social belöning. Där brister det enligt många läkare som inte 

anser att de får återkoppling på sin prestation. För dessa personer finns det både brist på inre 

och yttre belöningar. Det hämmar både motivation och prestation (Vigoda, 2000). Den 

bristande matchningen av belöningar och prestation skapar ineffektivitet (Maslach et al., 2001). 

Att generellt ha en bra kommunikation mellan anställd och chefer är också en bidragande faktor 

till högre arbetstillfredsställelse (Kim, 2002).  
 

Återkoppling är en betydelsefull komponent i ett styrsystem. Bristande återkoppling är 

problematiskt på flera plan. Ett problem är det inre belöningsperspektiv som togs upp ovan. Ett 
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annat problem är att brist på återkoppling är kopplat till utbrändhet och ohälsa (Maslach et al., 

2001). Långt ifrån alla kliniker har problem med återkoppling till sina medarbetare, men det 

förekommer i relativt hög utsträckning. Där det brister i återkopplingen brukar det också brista 

i måluppfyllelsen (Pavett, 1983). Studien fann ett starkt samband mellan återkoppling och viljan 

att bli belönad baserat på antal patientbesök. De som får bra återkoppling från sin ledning vill 

att det ska finnas incitamentsystem i deras lönemodell för att ta emot fler patienter. Sambandet 

kan förklaras med att de som får bra återkoppling på sin prestation presterar bättre och därmed 

ser fördelarna med ett belöningssystem. Det här verkar styrsystem, politiker och andra ledare 

missat inom landsting. Genom att systematiskt återkoppla till de anställda i form av 

återkoppling och instruktioner kan även arbetstillfredsställelsen i sin tur förbättras hos de 

anställda (Kim, 2002). Genom att belöna goda prestationer bäddar man för fortsatta goda 

prestationer (Lawler & Porter, 1967). Att använda återkoppling på rätt sätt skulle kunna vara 

en bidragande faktor till att öka prestationerna och därmed effektiviteten hos läkarna. Det skulle 

kunna leda till att läkarna tar emot och administrerar fler patienter.  

 

Ett grundläggande problem enligt många läkare är systemet med stafettläkare. Systemet är att 

betrakta som en kortsiktig lösning där stafettläkarna tar emot många patienter under en kort tid 

men till en betydligt högre lön. En respondent menar att den högre kostnaden på längre sikt 

leder till ett minskat antal distriktsläkare. På respondentens hälsocentral har de tvingats gå ner 

från sex till två fastanställda läkare på grund av stafettläkarnas intåg. Stafettläkarna kan arbeta 

under kortare perioder och oftast innebär det upplärning av bland annat datorsystem. Ibland 

hittar de inte i lokalerna samtidigt som de bara är där i två-tre dagar. Systemet underminerar 

också incitamenten för de fastanställda läkarna att förbättra situationen då stafettläkarna 

kommer och ska lösa problemen med vårdköer. Ansvaret på de fastanställda landstingsläkarna 

minskar helt enkelt. De flesta läkarna i Studie 3 var överens om att systemet med stafettläkare 

ökar missförstånden och bidrar till misstag, samtidigt som det inte leder till en bättre 

vårdkvalitet. Respondent 3 beskrev styrningen med stafettläkare som att ”Om du lovar att 

stanna en kort tid och inte ta något ansvar så får du mer betalt”. Det positiva är att stafettläkarna 

tar emot fler patienter under kort tid och de arbetar nästan bara med patienter. De blir heller 

ingen kostnad vid exempelvis sjukdom. 

 

Innovation är starkt kopplad till prestation (Pesämaa, Shoham, Wincent & Ruvio, 2013). Därför 

ställdes frågan till läkare om deras möjligheter till att bidra med innovation. Det finns ett fåtal 

som känner sig begränsade i att pröva och utveckla nya idéer, inkluderat en av de intervjuade 

respondenterna. De flesta läkare upplever inte att de är begränsade utan att de istället har 

möjlighet att påverka arbetet och arbetssätten. Få ifrågasätter att styrning inom vården är i behov 

av förändring. Berling & Kastberg (2011) menar att det krävs mycket ansträngningar från 

exempelvis chefer när de ska genomgå förändringsarbeten, speciellt om förändringen möts av 

kritik och motstånd från professionerna. Den svenska hälso- och sjukvården består av ett flertal 

komplexa organisationer där många starka professioner uttrycker sina åsikter. Det är svårt att 

få till förändringar i dessa väletablerade styrsystem. Det går helt i linje med Respondent 1:s 

huvudfokus att kulturen är en viktig del som ledare behöver ta hänsyn till, speciellt för att få 

igenom förändringar. Statens offentliga utredningar (SOU 2016:2) menar att avsaknaden av 

mer formella styrmedel i vården kräver att andra faktorer fungerar. Det är faktorer som bygger 

på kulturen i organisationen. När kulturen syftar till att främja organisationens intressen är det 

ett bra styrmedel. Om det däremot förs in en ”dålig” kultur blir det en börda för organisationen. 

Det är en sak att identifiera problemet och en annan sak att implementera lösningar. Chefer och 

ledningsgrupper kan fokusera hur mycket de vill på att ta fram nya styrsystem och anpassa dem 

efter verksamheten och organisationen. Men att få igenom en varaktig förändring blir mycket 

svårt så länge inte kulturen är tillåtande.   



58 
 

6. SLUTSATSER  
I detta kapitel presenteras examensarbetets slutsatser. Först besvaras forskningsfrågan innan 

studiens begränsningar presenteras. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 
 

 

6.1 Svar på studiens forskningsfråga 
Studiens syfte är att förklara situationen inom den svenska vården med avseende på läkarnas 

effektivitet - vad den beror på och vilken roll styrningen spelar. Vår forskningsfråga är:“Varför 

tar Sveriges läkare emot så få patienter?” 

 

Inledningsvis kunde vi snabbt dra slutsatsen att den omtalade läkarbristen inte är problemet. 

Att det sägs vara en läkarbrist med tanke på det stora antalet läkare samtidigt som de flesta 

läkarna arbetar väldigt mycket är motsägelsefullt. Examensarbetets resultat pekar på att svenska 

läkare tar emot få patienter men att variationen är stor. Läkare tar emot allt från en patient till 

25 patienter per dag. Att det sägs vara en läkarbrist tordes därmed bero på en okunskap hos de 

som menar så. Resultaten visar att det är många faktorer som spelar in. Det finns två 

övergripande faktorer som genomsyrar landstingen som organisation och svarar på 

forskningsfrågan. Dessa är den organisatoriska styrningen och den kulturella styrningen. De 

båda faktorerna tillåter stora variationer i prestationerna.  
 

Styrningen har i empirin och analysen brutits ner i mindre delar. Till en början finns det en 

avsaknad av personer med större läkarerfarenhet i chefs- och ledningsroller på många kliniker. 

Saknar ledningen kompetens inom området blir förmågan att styra arbetet effektivt och tydligt 

begränsat. Det är vanligt att många vårdcentraler och kliniker tillämpar så kallade 30-

minutersmoduler. Modulerna är ett ineffektivt tillvägagångssätt för att ta emot många patienter. 

Ett patientbesök kan ta endast några få minuter och sedan finns det ingenting som hindrar 

läkaren från att ta en paus istället för att ”överboka” sig själv och ta emot fler patienter. Systemet 

saknar således flexibilitet och styrning med hänsyn till att ta emot fler patienter. Det senare 

leder även till den läkarbrist som ofta tillskrivs vården men som många gånger istället präglas 

av bristande kunskaper att styra. 
 

En annan del är det omdiskuterade administrativa arbetet som läkare gör utöver eller som en 

konsekvens av en mottagen patient. Det saknas standardiserade rutiner för arbetet. Vår empiri 

visar att det exempelvis saknas kunskap i vad som bör finnas med i en diktering. Det 

administrativa arbetet skapar onödiga tidsförluster för många läkare som istället hade kunnat ta 

emot fler patienter. Allt högre ohälsotal påverkar dessutom prestationen negativt. När 

patientbesöken per läkare minskat har läkare gått miste om värdefull erfarenhet. Det är känt 

inom nästan allt lärande att rutiner byggs upp med att repetitivt göra samma sak om och om 

igen (Schindelheim, 1995). I vården innebär det att träffa patienter med samma typ av sjukdom 

många gånger för att lära sig att känna igen symtom. Det bådar för att ge goda 

rekommendationer med hög precision under en kort tid. Grunden i den typen av lärande går 

förlorad och är hotad när läkare träffar få patienter. Kompetensbortfallet kan orsaka längre 

konsultationer och mindre tid för fler patienter. 

 

Systemet med stafettläkare orsakar sämre vårdkvalitet och missförstånden ökar. Stafettläkarna 

är dessutom dyra och dränerar verksamheten på resurser. Det leder visserligen till att 
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stafettläkarna får ta emot fler patienter och de har mycket patienttid. Men det är på bekostnad 

av att de fast anställda läkarna tar mindre ansvar och därmed tar emot allt färre patienter. 
 

Det saknas tydliga incitament- och belöningssystem. Vår studie visar att läkare som tar emot 

fler patienter premieras överhuvudtaget inte. De monetära incitamenten är i princip obefintliga. 

Det premieras istället att ta emot få patienter eftersom läkaren slipper nödvändig administration. 

Det finns dessutom enligt många läkare en avsaknad av sociala belöningar i form av 

återkoppling från sina chefer. Ges inte några incitament och ingen uppföljning till att ta emot 

fler patienter kommer läkare inte heller att göra det. Det blir därför ett bristande 

belöningssystem där många läkare saknar både inre och yttre belöningar.  

 

Den kanske viktigaste faktorn inom styrningen är mål och mätning. Det finns två kända citat 

som beskriver vikten av just mål och mätsystem; 
 

“What gets measured gets done” (Osborne & Gaebler, 1993, p. 146)  

“If you can’t measure it, you can’t manage it” (Broadbent, 2007, p. 193) 

 

Hälso- och sjukvården saknar i många fall tydliga mål och det finns få användbara 

mätinstrument. De mätningar som finns till förfogande görs endast på grupper och inte på 

individer enskilt. Avsaknaden av mål och mätsystem bidrar till problemet att läkarna tar emot 

få patienter. Tillsammans samverkar dessa komponenter och bildar ett defekt styrsystem. Det 

kulminerar i att Sveriges läkare inte ges möjlighet att ta emot många fler patienter än de gör i 

dagsläget. I intervjuer framgår även att många läkare istället väljer organisationer som läkare 

utan gränser för att skaffa sig erfarenhet genom att ta emot många patienter.  
 

Den andra övergripande faktorn är kulturen. De centrala begreppen genom studien har fokuserat 

på det personliga planet. Vi har studerat hälsotillstånd som utmattning och 

arbetstillfredsställelse. Det till grund att bland annat utmattning är särskilt tydlig bland läkare 

och överrepresenterad bland unga läkare. Dagspress vittnar om att unga läkare är ofta i suicidalt 

tillstånd och deprimerade (Lövtrup, 2017). Vi tror att förklaringar till dessa finns i en bristande 

styrning och bristande träning att klara sin gärning. De yttre faktorerna som påverkar individen 

såsom organisationen, styrningen, mål, mätning och återkoppling är kända faktorer som även 

påverkar en människas hälsa på arbetsplatsen. Utan tydlig styrning och krav blir individen 

osynliggjord. Våra resultat har en tydlig gemensam nämnare oberoende vad man vill mäta, 

studera eller utvärdera, nämligen kulturen. Tidigare studier och detta examensarbete har tydligt 

visat att kulturen återfinns överallt. Den genomsyrar hela organisationen och är ett mycket 

starkt styrmedel. Problemet är att den är svår att sätta mått på och utvärdera. Det blir därmed 

svårt att veta vilka förändringar som krävs, hur dessa förändringar ska göras och vilka effekter 

det får. Det betyder att problemen inom landstingen inte enbart kommer lösas genom att hitta 

nya styrmodeller och bättre avgränsade mål. De som vill genomföra förändringar behöver 

komma åt kulturen. När man kan påverka och förändra kulturen är man på god väg. 

Förändringar måste ske. Ledning, chefer och läkarna måste arbeta tillsammans mot förbättrade 

och mer effektiviserade vårdprocesser. Det är fundamentalt om Sverige i fortsättningen skall 

ha råd att finansiera sjukvård med offentliga medel och upprätthålla nuvarande kvalité. Inom 

sjukvården och landstingen handlar det ofta om stora monetära belopp. Det krävs endast en 

liten förändring för att göra en stor nytta eller förbättring. Examensarbetets bidrag är härmed 

tydligt. Det har bidragit till att belysa de problem som råder. Samtidigt har arbetet visat på ett 

antal orsaker till problemen och förklarat styrningens roll i pusslet och inte minst belyst den 

mest svårfångade men kanske viktigaste faktorn - kulturens roll.  
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6.2 Studiens begränsningar  
Examensarbetets resultat behöver ses i ljuset av att varje respondent representerar en specifik 

klinik på ett landsting i Sverige. Studien har naturligtvis begränsningar, som i många avseenden 

speglar tidsbegränsningar. Det är begränsningar i form av att långt ifrån samtliga kliniker eller 

landsting har kunnat undersökas eller tas med i beaktning. Många personer har blivit tillfrågade 

men inte velat komma till tals eller ens besvara en enkät. Trots denna begränsning speglar 

studien helt eller delvis vårdsituationen i Sverige. Den interna registerdatan är tydlig och 

budskapet intressant men den har begränsningar eftersom det var ett stickprov på en klinik. 

Personerna i intervjuerna representerar unika erfarenheter och upplevelser och kan inte 

generaliseras.  
 

6.3 Förslag på vidare forskning 

Inför denna studie identifierades ett forskningsgap. Det fanns en begränsning av färska tidigare 

vetenskapliga studier inom området. Examensarbetet har förstärkt resultaten i SOU 2016:2. 

Studien tillåter att det finns utrymme för vidare forskning och djupare analyser inom fler 

landsting och kliniker i Sverige. Det gäller även andra yrkesgrupper utöver läkarna inom 

sjukvården. Studien kan göras på andra yrkesgrupper inom sjukvården, exempelvis på 

sjuksköterskor som bland annat skall assistera läkarna vid en operation. Finns det liknande 

problem bland dem skulle hela vårdprocessen kunna effektiviseras. Ett annat resultat av denna 

studie är att det har visat sig lämpligt och av stort intresse att vidare jämföra länders 

organisationstyper inom vården. Ett annat förslag till vidare forskning är att genomföra en 

liknande studie med fokus på styrningen på andra offentliga organisationer.   

 

Examensarbetet har synliggjort problem med styrningen inom den offentliga svenska vården. 

Det är en sak att identifiera problemen men det är en annan sak att lösa de identifierade 

problemen. Det motiverar förslag på vidare studier som syftar till att implementera 

välfungerande styrsystem i en komplex organisation med många intressenter som den svenska 

hälso- och sjukvården.  
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Riksrevisionen (2014:20). Överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och 

sjukvården. Stockholm: Riksrevisionen. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2017). Kommuner och landsting. Hämtad 2017-02-02 

från https://skl.se/tjanster/kommunerlandsting.431.html/ 

 

Socialstyrelsen. (2016). Ökad tillgång på hälso- och sjukvårdspersonal. (2016). 

Socialstyrelsen.se. Hämtad 2017-04-21 från 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/okadtillgangpahalso-

ochsjukvardspersonal/ 

 

SOU 2016:2. Effektiv Vård. Stockholm: Wolters Kluwer Sverige AB.  

 

Statistiska Centralbyrån, (2016). Arbetskraftsbarometern 2015: Vilka Utbildningar Ger Jobb? 

Örebro: Statistiska Centralbyrån. Hämtad 2017-01-26 från 

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/UF0505_2015A01_BR_AM78BR15

03.pdf/ 

 

Sveriges Läkarförbund. (2016). Läkares arbetstid. Hämtad 2017-05-14 från 

https://www.slf.se/Pages/92354/L%C3%A4kares%20arbetstid%20-

%20en%20rappport%20fr%C3%A5n%20L%C3%A4karf%C3%B6rbundet.pdf/ 

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/operativ-styrning
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/okadtillgangpahalso-ochsjukvardspersonal
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/okadtillgangpahalso-ochsjukvardspersonal


68 
 

Vårdanalys (2013:8). Statens styrning av vården och omsorgen med prestationsbaserad 

ersättning. Stockholm: Myndigheten för Vårdanalys. 

 

Vårdförbundet. (2017). Remissvar Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62). Stockholm.  



 
 

APPENDIX 
Bilaga 1 

 

Intervjuguide – Läkare + arbetar inom utbildning av läkare 
 

 

BAKGRUND 

 Ålder, befattning, erfarenhet  
 

OHÄLSOTAL BLAND LÄKARE 

 Hur såg det ut när du började som läkare och när var det? 

 Skillnader förr och nu? 

 Är det mer press på unga läkare? 

 Presterar unga läkare bättre? 
 Betydelse av erfarenhet 

 Hur är arbetsbelastningen för läkarna? Hur är de påverkade av den?  

 Varför åker många utomlands (ex. läkare under gränser) 
o Unga läkare eller äldre som åker? 

 

EFFEKTIVITET 

 Hur ser effektiviteten ut på er klinik/avdelning?  

 Skiljer sig produktiviteten/arbetssätten mellan olika avdelningar? 

 Skillnader i ålder och erfarenhet? 

 Hur ser effektivitet ut bland läkarna? 

 30-minutersmoduler? 

 Vad kan göras för att öka effektiviteten bland läkarna? 

 Vad är “status”, att ta emot många eller få patienter? 

 Administration – hur mycket kan det skilja mellan läkare i tid?  

 Hur går arbetssättet till efter möte med patient (rapportering osv.)? 

 Hur anser du att motivationen är hos läkarna generellt? Arbetar de flesta så gott de kan för att 

hinna ta så många patienter som möjligt?  

 Anser du att motivationen hos läkarna har förändrats över tiden? 
 

BRIST 

 Varför tror du att det sägs vara sådan stor brist på de yrkeserfarna läkarna i Sverige?  

 Är de mer sannolika att minska eller helt gå ifrån sitt kliniska arbete ju äldre de blir?  

 Anser du att det är en läkarbrist i Sverige/på detta landsting/avdelning eller tror du är problemet 

egentligen att de befintliga läkarna har för mycket administrativa uppgifter och andra bisysslor?  

 Anser du/ni i facket att det är läkarbrist i Sverige, har du någon uppfattning om det?  

 Varför tror du att det sägs vara sådan stor brist på de yrkeserfarna läkarna i Sverige? Är de mer 

sannolika att minska eller helt gå ifrån sitt kliniska arbete ju äldre de blir?  

 Anser du att det är en läkarbrist i Sverige/på detta landsting/avdelning eller tror du är problemet ligger 

någon annanstans?  
 

MÄTNING 

 Vilka mätsystem har ni inom vården, prestationsmått?  
 Mäts läkarna på individ- eller gruppnivå eller båda?  

 Finns systematiska mätningar som följer upp ohälsotal? 

 Finns systematiska mätningar som följer upp patientmöten? 

 Finns etablerade samband mellan hälsa och patientmöten? 

 Hur ser det ut med träning och bygga upp erfarenhet för unga läkare? 

 



 
 

STYRNING 
 Premiering och hur ser läkarnas lönemodeller och övrig motivation ut? 

o Applicera en annan lönemodell/belöningssystem – skulle det förändra? 

 Tror du att läkarna hade kunnat träffa fler patienter med den rådande styrningen inom vården? Kan 

det förbättras med annan typ av styrning?  

 Utvärdering och är utvärderarna kunniga och bygger det på beprövad kunskap (forskning) 

 Vad har ni för mål?  

 
FÖRÄNDRING 

 Är det svårt att få till förändringar inom landstinget? Varför?  

 Varför tror du att det är som det är?  
 
ÖVRIGT  
 

 Kultur (arbetsplatskultur)  

 Är läkarna en ”stark grupp”?  

 Transparens utåt, skulle det förändra och förbättra arbetssätt/produktivitet etc.?  

 Finns det några diskussioner kring det här med prestationer och liknande?  

 Något att tillägga?  
 

 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide – Läkare + chefsbefattning 
 

Ålder, erfarenhet (läkare/inom facket)?  

 

BAKGRUND 

 Ålder, befattning, erfarenhet  
 

OHÄLSOTAL BLAND LÄKARE 

 Hur såg det ut när du började som läkare och när var det? 

 Skillnader förr och nu? 

 Är det mer press på unga läkare? 

 Presterar unga läkare bättre? 
 Betydelse av erfarenhet 

 Hur är arbetsbelastningen för läkarna? Hur är de påverkade av den?  

 Varför åker många utomlands (ex. läkare under gränser) 
o Unga läkare eller äldre som åker? 

 

EFFEKTIVITET 

 Hur ser effektiviteten ut på er klinik/avdelning?  

 Skiljer sig produktiviteten/arbetssätten mellan olika avdelningar? 

 Skillnader i ålder och erfarenhet? 

 Hur ser effektivitet ut bland läkarna? 

 30-minutersmoduler? 

 Vad kan göras för att öka effektiviteten bland läkarna? 

 Vad är “status”, att ta emot många eller få patienter? 

 Administration  

 Hur går arbetssättet till efter möte med patient (rapportering osv.)? 

 Hur anser du att motivationen är hos läkarna generellt? Arbetar de flesta så gott de kan för att 

hinna ta så många patienter som möjligt?  

 Anser du att motivationen hos läkarna har förändrats över tiden? 
 

BRIST 

 Varför tror du att det sägs vara sådan stor brist på de yrkeserfarna läkarna i Sverige?  

 Är de mer sannolika att minska eller helt gå ifrån sitt kliniska arbete ju äldre de blir?  

 Anser du att det är en läkarbrist i Sverige/på detta landsting/avdelning eller tror du är problemet 

egentligen att de befintliga läkarna har för mycket administrativa uppgifter och andra bisysslor?  

 Anser du/ni i facket att det är läkarbrist i Sverige, har du någon uppfattning om det?  

 Varför tror du att det sägs vara sådan stor brist på de yrkeserfarna läkarna i Sverige? Är de mer 

sannolika att minska eller helt gå ifrån sitt kliniska arbete ju äldre de blir?  

 Anser du att det är en läkarbrist i Sverige/på detta landsting/avdelning eller tror du är problemet ligger 

någon annanstans?  
 

MÄTNING 

 Vilka mätsystem har ni inom vården, prestationsmått?  
 Mäts läkarna på individ- eller gruppnivå eller båda?  

 Finns systematiska mätningar som följer upp ohälsotal? 

 Finns systematiska mätningar som följer upp patientmöten? 

 Finns etablerade samband mellan hälsa och patientmöten? 

 Hur ser det ut med träning och bygga upp erfarenhet för unga läkare? 

 



 
 

STYRNING 
 Premiering och hur ser läkarnas lönemodeller och övrig motivation ut? 

o Applicera en annan lönemodell/belöningssystem – skulle det förändra? 

 Tror du att läkarna hade kunnat träffa fler patienter med den rådande styrningen inom vården? Kan 

det förbättras med annan typ av styrning?  

 Utvärdering och är utvärderarna kunniga och bygger det på beprövad kunskap (forskning) 

 Vad har ni för mål?  

 
FÖRÄNDRING 

 Är det svårt att få till förändringar inom landstinget? Varför?  

 Varför tror du att det är som det är?  
 
ÖVRIGT  

 Kultur (arbetsplatskultur)  

 Transparens utåt, skulle det förändra och förbättra arbetssätt/produktivitet etc.?  

 Finns det några diskussioner kring det här med prestationer och liknande?  

 Hur hanteras det ut mot media och press?  

 Något att tillägga?  
 

 

 

 



 
 

Bilaga 3 

 

 

Intervjuguide – Läkare + position i läkarfacket 
 

Ålder, erfarenhet (läkare/inom facket)?  

 

BAKGRUND 

 Vad arbetar ni med inom läkarfacket?  
 

OHÄLSOTAL BLAND LÄKARE 

 Hur såg det ut när du började som läkare och när var det? 

 Skillnader förr och nu? 

 Är det mer press på unga läkare? 

 Presterar unga läkare bättre? 

 Betydelse av erfarenhet 

 Varför åker många utomlands (ex. Läkare utan gränser)? 
o Unga läkare eller äldre som åker? 

 Centrala frågor för läkarförbundet just nu? 
 

EFFEKTIVITET 

 Hälsofrågor. Hur är läkarna påverkade av hög belastning? 

 Skillnader i ålder och erfarenhet? 

 Hur ser effektivitet ut bland läkarna? 

 Skillnader på effektivitet mellan olika åldersgrupper (yngre/äldre)?  

 Vad kan göras för att öka effektiviteten bland läkarna? 

 Skiljer sig arbetssättet/produktiviteten inom olika avdelningar och runt om i Sverige (tror du)? 

 Vad är “status”, att ta emot många eller få? 

 Vilka mätsystem har ni inom vården, prestationsmått?  

 Administrationstid?  

 Skiljer sig arbetssättet/produktiviteten inom olika avdelningar och runt om i Sverige (tror du)?  
 

BRIST 

 Varför tror du att det sägs vara sådan stor brist på de yrkeserfarna läkarna i Sverige?  

 Är de mer sannolika att minska eller helt gå ifrån sitt kliniska arbete ju äldre de blir?  

 Anser du att det är en läkarbrist i Sverige/på detta landsting/avdelning eller tror du är problemet 

egentligen att de befintliga läkarna har för mycket administrativa uppgifter och andra bisysslor?  

 Anser du/ni i facket att det är läkarbrist i Sverige, har du någon uppfattning om det?  

 Varför tror du att det sägs vara sådan stor brist på de yrkeserfarna läkarna i Sverige? Är de mer 

sannolika att minska eller helt gå ifrån sitt kliniska arbete ju äldre de blir?  

 Anser du att det är en läkarbrist i Sverige/på detta landsting/avdelning eller tror du är problemet ligger 

någon annanstans?  
 

MÄTNING 

 Finns systematiska mätningar som följer upp ohälsotal? 

 Finns systematiska mätningar som följer upp patientmöten? 

 Finns etablerade samband mellan hälsa och patientmöten? 

 Hur ser det ut med träning och bygga upp erfarenhet för unga läkare? 

 
STYRNING 

 Premiering och hur ser läkarnas lönemodeller och övrig motivation ut? 

o Applicera en annan lönemodell – skulle det förändra? 



 
 

 Utbildning (t ex ohälsa) 

 Utvärdering och är utvärderarna kunniga och bygger det på beprövad kunskap (forskning) 

 Har cheferna läkarbakgrund? Hur fungerar det? 

 

FÖRÄNDRING 

 Är det svårt att få till förändringar i landstingsorganisationer?  

 Varför tror du att det är som det är?  

 
ÖVRIGT  

 Kultur (arbetsplatskultur)  

 Transparens utåt, skulle det förändra och förbättra arbetssätt/produktivitet etc.?  

 Något att tillägga?  

  



 
 

 

Bilaga 4 

  
Intervjuguide – Landstingsanställd (administration)  

 
EFFEKTIVITET 

 Hur ser effektivitet ut bland läkarna? 

 Skillnader mellan olika åldersgrupper? 

 Vad kan göras för att öka effektiviteten bland läkarna? 

 Skiljer sig arbetssättet/produktiviteten inom olika avdelningar och runt om i Sverige (tror du)? 

 Vad är “status”, att ta emot många eller få? 

 Vilka mätsystem har ni inom vården, prestationsmått?  
 Kan motivationen hos läkarna, och därmed effektiviteten kan förbättras genom andra arbetssätt? 

 

STYRNING 

 Hade läkarna kunnat träffa fler patienter med rådande styrning? 

 Hur ser variationen ut? 

 Premiering och hur ser läkarnas lönemodeller och övrig motivation ut? 

o Applicera en annan lönemodell/belöningssystem – skulle det förändra prestationerna och 

effektiviteten? 

 Utbildning (t ex ohälsa) 

 Utvärdering 

 Status  

 Synliggörande 

 Hur hanterar man prestationer mot press och media?  

 Är styrningen oberoende? 

 Är det nationella bestämmelser eller är det på landstingsnivå ni arbetar?  

 

BRIST 

 Varför tror du att det sägs vara sådan stor brist på de yrkeserfarna läkarna i Sverige?  

 Är läkarna mer sannolika att minska eller helt gå ifrån sitt kliniska arbete ju äldre de blir?  

 Anser du att det är en läkarbrist i Sverige/på detta landsting/avdelning eller tror du är problemet 

egentligen att de befintliga läkarna har för mycket administrativa uppgifter och andra bisysslor?  
 
MÄTNING 

 Hur ser arbetssättet ut efter ett möte med patient? 

 Hur följs rapportering upp? 

 Insyn i mätning och bygger det på forskning? 

 Hur mäts prestationerna?  

 Hur aktivt mäter man av  
o Kvalitet 
o Prestation 
o Effektivitet 
o Hälsa 

 Mäter ni individuella prestationer eller grupprestationer?  

 Finns individuella mått på varje läkare?  

 Finns möjlighet att vi får tillgång till det materialet? 

 Vet man hur många varje läkare tar? 
 
ÖVRIGT 

 Finns det någon diskussion kring det här (exempelvis prestationer hos läkarna)?  

 Vad har gjorts tidigare för att effektivisera vården? 



 
 

 Är det nationella bestämmelser/skillnader eller är det på landstingsnivå ni arbetar? 

 Kultur (arbetsplatskultur)  

 Transparens utåt, skulle det förändra och förbättra arbetssätt/produktivitet etc.?  

 Något att tillägga?  
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Intervjuguide – Läkarsekreterare  

 

Om läkarnas arbete 

 

 Hur skulle du beskriva att en vanlig dag ser ut för en läkare? 

 Vad gör de från att de kommer in på morgonen?  

 Hur förbereder de att ta emot patienter?  

 Hur lång tid tar ett besök i snitt 

 Variationen, varför tar ett patientbesök längre tid? Tankar om det?  

 Hur vanligt är det att ett patientbesök tar längre tid än ”normalt”?  

 Efterarbetet, hur lång tid tar det?  

 Hur många personer hjälper en läkare och hur stor del är det?  

 Hur många patienter tar den läkare som tar flest på en dag exempelvis?  

 Vad är det absolut minsta antalet patienter per dag en läkare kan ta/har tagit?  

o Vad beror det på, vad tror du?  

o Vad kan förklara variationen?  

 

 Hur mäts läkarnas prestationer, exempelvis antalet patientbesök, är det per 

grupp/enhet eller är det på individnivå? Gör man något åt resultaten, skillnader i 

prestation?  

Finns det någon diskussion kring det här med prestation, antalet patientbesök? 

  Vad är status, att ta emot många eller få patienter? Är det någon status?  

 

 

Övrigt  

 Varför tror du att det sägs vara sådan stor brist på de yrkeserfarna läkarna i Sverige? 

Är de mer sannolika att minska eller helt gå ifrån sitt kliniska arbete ju äldre de blir?  

 Anser du att det är en läkarbrist   

o  I Sverige?  

o Inom detta landsting/region?  

o på denna klinik/enhet?  

 

 Tror du är problemet egentligen att de befintliga läkarna har för mycket administrativa 

uppgifter och andra bisysslor som leder till att de inte har tid till tillräckligt mycket 

direkt patienttid?  

 

Prestation och styrning  

 Varför tror du att det är som det är? Är det en ineffektivitet inom hälso-och 

sjukvården?  

 Skiljer sig arbetssättet/produktiviteten inom olika avdelningar och runt om i Sverige?  

 Hade läkarna kunnat träffa fler patienter med rådande styrning?  

 

 

Övrigt  

 Har du något att tillägga? 

 Har du något förslag på förbättring?  
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Introduktionsbrev till enkätundersökningen.  

 

Hej, 

Vi är två studenter som läser vår sista termin på Civilekonomprogrammet på Luleå Tekniska 

Universitet. Vi skriver vårat examensarbete inom styrning där vi har valt att undersöka hur 

läkarna i Sverige styrs i sitt arbete. För att samla in data har vi valt att skicka ut denna enkät 

till dig som läkare. 

Vi vore väldigt tacksamma om du kunde ägna ungefär tio minuter av din tid för att svara på 

enkäten. Alla svar behandlas självklart anonymt. Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

Nick Antti & Jonathan Köhler 

 

---------------------------------------------- 

Klicka här för att delta i undersökningen: 

http://businessresearch.se/survey/index.php/184322?token=ulbzqmcgIStWrKG&lang=sv 

 

http://businessresearch.se/survey/index.php/184322?token=ulbzqmcgIStWrKG&lang=sv
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Frågeformulär enkät - Läkare 
Tack för att du tar dig tid att svara på enkäten! Det tar ungefär 10 minuter att svara på alla frågor och alla svar behandlas anonymt. 
Den här enkäten innehåller 18 frågor.  
* = obligatorisk fråga  
 
 

Bakgrund 

 
Kön * 
 
Välj ett av följande svar 
 
Välj bara en av följande: 
 

•  Man 

•  Kvinna 

•  Annat  
 
 

Ålder * 
 
Välj ett av följande svar 
 
Välj bara en av följande: 
 

•  20-29 

•  30-39 



 
 

•  40-49 

•  50-59 

•  60+ 
 
 

Befattning * 
 
Välj de alternativ som stämmer 
 
Välj alla som stämmer: 
 

•  Överläkare 

•  Specialistläkare 

•  ST-läkare 

•  Legitimerad läkare 

•  AT-läkare 

• Annat:   
 

Fyll i ytterligare befattning under "annat" om ingen av ovanstående stämmer eller om du har fler än de listade befattningarna, exempelvis chef. 
 
 

Klinik 
Skriv ditt svar här: 
  
Exempelvis Gynklinik, Ortopedklinik, Ögonklinik, mm. 
 

Antal år som läkare * 
 
Välj ett av följande svar 
 



 
 

Välj bara en av följande: 
 

•  0-5 

•  5-10 

•  10-20 

•  20-30 

•  30+ 
 
 

Antal år inom nuvarande befattning * 
 
Välj ett av följande svar 
 
Välj bara en av följande: 
 

•  0-5 

•  5-10 

•  10-20 

•  20-30 

•  30+ 
 
 

Vilken tjänstgöringsgrad har du inom nedanstående anställningar? * 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 
  0% 1 - 49% 50 - 99% 100% Mer än 100% 
Landsting      
Stafettbolag      
Privat      

 
 



 
 

 

Läkarjobbet 
 

Hur är det tänkt att du ska fördela din arbetstid (tjänstgöringsgrad) enligt din ledning? * 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Mer än 60% 
av din 
arbetstid 

Direkt patienttid               
Administration               
Utbildning och forskning               
Konsultation och möten               
Raster och övrig tid               

Svar i procent (%). Kontrollera så att fördelningen utgör 100%. 

 
 

Hur stor del av din arbetstid (tjänstgöringsgrad) uppskattar du går till följande arbetsuppgifter? * 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Mer än 60% 
av din 
arbetstid 

Direkt patienttid               
Administration               
Utbildning och forskning               
Konsultation och möten               
Raster och övrig tid               

Svar i procent (%). Kontrollera så att fördelningen utgör 100%. 

 
 

Hur tycker du att din arbetstid (tjänstgöringsgrad) bör fördelas? * 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 
  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Mer än 60% 



 
 

av din 
arbetstid 

Direkt patienttid               
Administration               
Utbildning och forskning               
Konsultation och möten               
Raster och övrig tid               

Svar i procent (%). Kontrollera så att fördelningen utgör 100%. 

 
 

Hur stor del av patientbesöken uppskattar du består av återkommande patienter? 
 
Välj ett av följande svar 
 
Välj bara en av följande: 
 

•  0 - 20 

•  21 - 40 

•  41 - 60 

•  61 - 80 

•  81 - 100 
Svar i procent (%). 
 

Hur stor del av patientbesöken uppskattar du består av rutinbesök? 
 
Välj ett av följande svar 
 
Välj bara en av följande: 
 

•  0 - 20 

•  21 - 40 



 
 

•  41 - 60 

•  61 - 80 

•  81 - 100 
Svar i procent (%). 
 

Jobbtillfredställelse 

Vad skulle du säga om följande påståenden? * 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  
-3 Tar 
helt 
avstånd -2 -1 

0 
Neutral/Svårt 
att ta 
ställning 1 2 

3 Håller med i hög 
utsträckning 

Jag är nöjd med mitt arbete        
Jag arbetar för mycket        
Jag arbetar efter instruktioner och rutiner där det är 
möjligt        

Jag tar sällan egna initiativ        
Jag känner mig begränsad att pröva nya idéer        
Jag har små möjligheter att utveckla nya idéer        
Jag har små möjligheter att påverka och styra mitt 
arbete        

 
 

Hälsotillstånd 
Vad skulle du säga om följande påståenden? * 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  
-3 Tar 
helt 
avstånd -2 -1 

0 
Neutral/Svårt 
att ta 
ställning 1 2 

3 Håller med i hög 
utsträckning 

Jag känner mig ofta slutkörd efter att arbetsdagen är 
slut        

Jag känner mig ofta trött när jag stiger upp på        



 
 

morgonen och inser att jag måste stå ut med en ny 
dag på jobbet 
Jag känner mig ofta utbränd av mitt arbete        

 

 
Prestation och belöningssystem 

Hur väl instämmer följande påståenden? * 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  

-3 
Instämm
er inte 
alls -2 -1 

0 
Neutral/Svå
rt att ta 
ställning 1 2 

3 Instämmer i mycket hög 
utsträckning 

Jag blir belönad av att prestera bra på jobbet        
Jag är nöjd med den individuella lönesättningen        
Jag uppmärksammas för goda prestationer        
Min chef/chefer har tillräckligt bra förståelse av 
läkararbetet        

Jag tycker att chefer som saknar erfarenhet av 
läkarjobbet är ett problem        

Jag tycker karriär är viktigt        
Jag vill gärna klättra i karriären utanför läkarjobbet 
(ex. bli chef)        

 

 
Hur väl instämmer följande påståenden? * 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  

-3 
Instäm
mer inte 
alls -2 -1 

0 
Neutral/Svå
rt att ta 
ställning 1 2 

3 Instämmer i mycket hög 
utsträckning 

Läkarna borde premieras utifrån antal patientbesök        
Läkarna borde premieras på något vis utöver 
månadslön        



 
 

Fler läkare skulle ta fler patienter med premiering 
som grundar sig i antal patientbesök        

Lön/belöningar gör inte läkarna mer effektiva        
Läkarna arbetar på ett effektivt sätt        
Längre konsultationer med patienter ger bättre 
vårdkvalitet        

Fler patientbesök reducerar misstag        
 

 
Återkoppling (eng. feedback)  

Hur väl instämmer följande påstående? * 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  

-3 
Instäm
mer inte 
alls -2 -1 

0 
Neutral/Svå
rt att ta 
ställning 1 2 

3 Instämmer i mycket hög 
utsträckning 

Jag får tydlig feedback av vad som förväntas av mig        
Jag får feedback om hur jag kan få en tydlig 
karriärsutveckling        

Jag får feedback på min prestation        
 

 
Stafettläkare 

Vad skulle du säga om följande påståenden? * 
Välj det korrekta svaret för varje punkt: 

  
-3 Tar 
helt 
avstånd -2 -1 

0 
Neutral/S
vårt att ta 
ställning 1 2 

3 Håller med i hög 
utsträckning 

Systemet med stafettläkare skapar en bättre kvalité i 
vården överlag        

Systemet med stafettläkare minskar köer        
Systemet med stafettläkare ökar antalet        



 
 

missförstånd och bidrar till misstag 
Systemet med stafettläkare skadar förtroendet för 
vården        

Systemet med stafettläkare skadar kontinuitet och 
rubbar patientsäkerhet        

Jag anser att hälso- och sjukvården skulle fungera 
bättre utan systemet med stafettläkare        

 
Tack för din medverkan och att du tagit dig tid att svara på enkäten, dina synpunkter är mycket värdefulla! 
 

 
 


