
  

Granskningen av läkaryrket 

- En studie om läkarnas förändrade autonomi 

Södertörns högskola | Institutionen för ekonomi och företagsekonomi 

Kandidatuppsats 15 hp | Organisationsteori | vårterminen 2015 

Av: Christian Bagir & Oscar Gäfvert 

Handledare: Fotis Theodoridis 

 



Sammanfattning 

Genom kvalitativa metoder, som innehållsanalyser av intervjuer, artiklar och debattinlägg, 

ämnar studien att analysera hur den kontrollregim, som sjukhusledningen opererar utefter, 

förändrar läkarnas arbetsregim och därigenom påverkar läkarnas professionella autonomi. 

 

För att förstå bakomliggande och rådande struktur som utgör sjukvården idag hänvisar vi till 

den samling tankar och idéer som benämns som New Public Management. Vidare för att öka 

förståelsen för hur den organisatoriska strukturen fungerar kommer vår teoretiska referensram 

innefatta teorier som Barbara Townleys Abstrakt Management, Henry Mintzbergs Mekaniska 

och Professionella Byråkratier och William G. Ouchis Marknader, Byråkratier och Klaner. 

 

Undersökningen tar del av ett flertal läkare som framför liknande åsikter, nämligen att 

läkaryrket urholkats i den meningen att de inte längre får gehör för sina synpunkter. Läkarna 

utgör fortfarande kärnan i all sjukvårdsverksamhet, dock finns det inget riktigt förtroende från 

landsting och ledning för deras vilja att alltid prestera utifrån deras bästa förmåga. Istället 

införs mätbara och ekonomiskt präglade incitament som försäkrar att läkarna uppfyller 

kravmallen för vad som är definierat som kvalitativ sjukvård. Läkarna är inte delaktiga i 

processen av att utforma de mål, ideal och etiker som läkaryrket söker att uppnå, vilket 

innebär att läkarna inte har behörigheten eller förmågan att ta del av utformningen av 

verksamhetsregimen. Resultatet av att inte kunna ta del av verksamhetsregimens utformning, 

innebär att läkarna även saknar möjligheten att ta del vid utarbetningen av arbetsregimen. 

Detta innebär att läkare, som yrkesgrupp, har förlorat förmågan att själva utforma sin 

profession och därigenom har de även förlorat sin professionella autonomi. 

  



Abstract 
Using qualitative methods, such as content analysis of interviews, articles and interventions of 

the debate, this study aims to analyse the effects of which the management-used control 

regime has on the physicians’ work regime and subsequently their professional autonomy. 

 

To aqcuire an understanding of how the current state of medical care is established, our 

theoretical frame of reference consists of the collaboration of ideas named as New Public 

Management which make up the backbone of the entire public sector. Furthermore we make 

use of Barbara Townley’s Abstract Management, Henry Mintzberg’s Mechanical and 

Professional Bureaucracy aswell as William G. Ouchi’s Markets, Bureaucracies and Clans to 

serve as explainatory theories for the understanding of organisational framework. 

 

The study establish an understanding that many physicians share the same view on the matter, 

which is that their profession is being undermined by the management in the sense that their 

professional opinions are not respected. The physicians perceive that the management does 

not trust the profession to work according to the best of their abilities. Thus the management 

consider it a necessity to implement measurements and control into the physicians’ working 

procedure. Consequently, the physicians no longer hold sway over the design of their working 

procedure and they have therefore lost their professional autonomy. 
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1. Inledning 

God vård har alltid värderats högt inom hälso- och sjukvården. Vad god vård innebär är i sig 

svårt att definiera och det har länge varit vårdpersonalens ansvar att genom sin egen expertis 

och omdöme avgöra hur god vård ska uppnås. Jan Öhrming och Magnus Sverke skriver i 

boken Kvalitet utan gränser (2002) att kvalitativ vård är ett begrepp definierat inom 

professionen. Samtidigt är det ett begrepp som går att tolka på olika sätt då sjukvården är ett 

område som ofta handlar om problemlösning och lärande under processens gång. Det är ett 

område som präglas av diffusa mål, oklar teknologi, instabila processer, icke standardiserade 

arbetsuppgifter och svårtolkade resultat. I samband med kvalitetsrörelsens utveckling i 

Sverige uppstår misstro från politikernas håll mot professionens egen tolkning av kvalitativ 

sjukvård. Som resultat av detta implementeras kvalitetsstyrning i landstingen för att styra och 

kontrollera den offentliga sektorn på ett bättre sätt, vilket i sin tur skapar nya förhållanden för 

de professionella gruppernas arbetsutövning inom den offentliga sektorn. Därmed kan 

landstingen skapa sin egen definition av vad kvalitet innebär. I samband med 

kvalitetsstyrningen implementeras nya begrepp och verktyg som, enligt kvalitetsrörelsen, går 

att implementera i alla typer av organisationer och verksamheter, vilket innebär att begrepp 

som kvalitet definieras likadant vare sig det handlar om sjukvård, skola eller industri (Bejerot 

& Hasselbladh, 2002). 

 

1.1 Bakgrund 

Rebecca Selberg berättar i sin bok Femininity at Work (2012) att mellan 1960- och 1990-talen 

pågick en kontinuerlig ökning av arbetstillfällen inom den offentliga sektorn i Sverige, som 

under denna tid växte markant. Den offentliga sektorn under denna tidsperiod stod för nästan 

hela jobbtillväxten på den svenska arbetsmarknaden och en stor anledning till detta var 

framförallt genom den kvinnliga arbetskraftens ökade delaktighet på den svenska 

arbetsmarknaden (Selberg, 2012). Rolf Å. Gustafsson anger i sin bok                       

     ? (1994) att ökningen av den offentliga sektorn ledde under årens gång till att stark kritik 

började riktas mot hur denna sektor hanterades i praktiken. Kritiken riktades framförallt mot 

att den offentliga sektorn drevs på ett ineffektivt sätt och att resurser inte kunde hanteras 

effektivt. Ett begrepp som Gustafsson använder för att beskriva den offentliga sektorn under 

denna tid är slack, vilket innebar att de som styrde och arbetade inom organisationen antingen 

var lata, slösaktiga eller oförmögna att förändras. Konsekvenserna av detta resulterade i att 
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organisationen inte kunde ta vara på de resurser som den besatt och att den därmed inte 

fungerade på ett effektivt sätt. Det ansågs från många håll nödvändigt att den offentliga 

sektorn bedrevs med en ökad kostnadskontroll för att motverka denna slack som uppkommit 

(Gustafsson, 1994). 

 

Kritik riktades även mot olika professionella grupper, i synnerhet läkarna. Hans Hasselbladh 

skriver i boken Bortom New Public Management (2008) att denna kritik kom från politikernas 

håll och grundade sig i att läkarna var den grupp som besatt kunskap och expertis inom sin 

specifika yrkesutövning, vilket även resulterade till att de besatt makten över sitt 

yrkesområde. Hasselbladh menar att under tidigare styrformer lyckades inte de politiska 

institutionerna ta kontrollen över läkarnas arbete trots att de redan under sent 1800-tal började 

dela in dem i formella organisationer såsom sjukhus. Kontrastvis till att kunna styra och 

kontrollera yrkesutövningen, stärkte istället läkarna sin egen kontroll över 

kunskapsproduktionen och även deras arbetsprocess. Med andra ord förstärkte läkarna sin 

professionella autonomi, som enligt Hasselbladh är ett samlingsord för yrkesgrupper som i 

hög utsträckning har utformat sina egna verksamhetsregimer. Verksamhetsregim innebär 

förmågan att genom horisontella processer utforma grundpelare såsom bland annat 

yrkesområdets ideal, etik och mål (Hasselbladh, et al., 2008). Läkarna organiserade sig själva 

genom vad Eva Bejerot och Hans Hasselbladh benämner, i sin artikel Forms of Intervention in 

Public Sector Organizations: Generic Traits in Public Sector Reforms (2013), som work 

regime, översatt till arbetsregim. Arbetsregim är enligt Bejerot och Hasselbladh de arbetssätt 

och kunskaper som existerar inom yrkesområdet som har uppnått en form av standard i den 

meningen att alla inom området är medvetna om dessa och arbetar utefter dem. Vidare 

benämner de även control regime, översatt till kontrollregim eller styrningsregim, som är 

metoder och styrsätt vilka ämnar till att strukturera och övervaka arbetsregimen (Bejerot & 

Hasselbladh, 2013). Under slutet av 1980-talet ansågs läkarnas fria ställning inom sjukvårdens 

arbetsprocess som ett av huvudproblemen och därmed en av de främsta orsakerna till att nya 

styrmedel inom den offentliga sektorn blev önskvärda (Hasselbladh, et al., 2008). 

 

Under denna tidsperiod förflyttade sig den offentliga sektorn i Sverige i en riktning som allt 

mer efterliknade den privata sektorn och konkurrensinriktningar och avregleringar kom att 

prägla dessa sektorer. Jan Öhrming och Magnus Sverke (2002) menar att organisationer idag 

utsätts regelbundet för nya ekonomiska, politiska och sociala förändringar vilket tvingar dem 

att se över sina interna styrmedel och målsättningar. De anser att förminska organisationens 
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kostnader samtidigt som kvaliteten förbättras är interna styrmedel och målsättningar som inte 

längre bara kännetecknar den privata sektorn. Detta sätt att styra verksamheter och 

organisationer har numera även hittat sin väg in i offentliga organisationer, såsom skolor och 

sjukhus. Marknader och marknadsmekanismer resulterar i omstruktureringar inom dessa 

områden, i syfte att åstadkomma en ökad konkurrenskraft inom organisationerna samt att 

implementera ökad kostnadsorientering. Denna förflyttning är ett reslutat av en samling 

tankar och idéer, vilka huvudsakligen härstammar från kvalitetsrörelsen, som kom att mynna 

ut i Sverige som svar på all den kritik och missnöje som existerade mot hur den offentliga 

sektorn styrdes. Det nya samlingsnamnet för dessa idéer går under benämningen New Public 

Management (NPM) (Bejerot & Hasselbladh, 2002). 

 

1.1.1 Komplikationer inom sjukvården 

De förändringar som New Public Management bidrar med kritiseras från olika håll, bland 

annat i en artikelserie skriven av journalisten Maciej Zaremba i Dagens Nyheter 2013. 

Zaremba belyser problematiken som uppstår i samband med den förändring som sker inom 

den offentliga sektorn och fokuserar kring problematiken inom dagens sjukvård. Han nämner 

problem som ökad misstro mot sjukvården och läkares ökade administrativa ansvar, som 

exempelvis att de måste räkna på styckpriser och volymer, vilka leder till en minskad 

patienttid. I artiklarna redogör Zaremba för det ersättningssystem som idag används inom 

hälso- och sjukvården, vilket han menar ligger till grund för en inhuman utveckling inom 

yrkesområdet. Ersättningssystemets centrala komponent benämns som Diagnosrealterade 

grupper (DRG), vilket alltså är ett invecklat poängbaserat system med en sammankopplad 

ersättning vars storlek baseras på den poäng som en viss åtgärd når upp till. Poängen beräknas 

med hänsyn till demografiska faktorer som resulterar i en slutpoäng, varpå ersättningen 

baseras på denna. Zaremba benämner därav detta ersättningssystem som prislistorna, då alla 

olika åtgärder kommer med en viss ersättning på ett liknande sätt som prislappar fungerar i 

livsmedelsaffärer (Zaremba, 2013, 3 mars). Detta ersättningssystem har som syfte att göra 

sjukvården mätbar för att således kunna jämföra olika mottagningar med varandra i det 

konkurrenssystemet som NPM innebär. Måtten ligger till grund för huruvida mottagningar, 

kliniker och sjukhus erbjuder kvalitativ sjukvård. Då artiklarna hänvisar till fall där patienter 

missgynnas av den vård som NPM ger upphov till, ställer Zaremba frågan gällande om dessa 

mått verkligen resulterar i kvalitativ sjukvård (Zaremba, 2013, 17 februari). Zaremba nämner 

ett annat fall där två olika patienter med liknande medicinska dilemman får olika behandlingar 



4 
 

beroende på sjukhusets ekonomiska situation samt huruvida patienten är ett lönsamt åtagande. 

Detta på grund av att enligt de idéer som NPM för med sig så vårdar inte längre sjukhusen, 

utan de producerar. Zaremba menar att läkare och annan vårdspersonals arbete är produkter 

på en fiktiv marknad som styrs av ersättningssystemen (Zaremba, 2013, 3 mars). 

 

Zarembas artiklar belyser huvudsakligen den problematik som patienter utsätts för inom den 

sjukvård som kommit att präglas av New Public Management, men uppdagar även ett 

missnöje ur läkarnas synvinkel. En distriktsläkare som Zaremba talar med anser att de nya 

metoder som implementeras resulterar i att läkare feldiagnostiserar patienter på grund av att 

allt större vikt läggs på ekonomiska incitament och krav att leva upp till kvalitetsmål 

(Zaremba, 2013, 25 februari). Zaremba talar även med en specialist på akutmedicin som anser 

att läkarna inte längre kan arbeta på det sätt de vill. Läkaren förklarar genom ett exempel. En 

patient som har svårigheter att andas besöker läkaren. Läkaren utför arbetsprover och ser 

direkt vad problemet är och vet att patienten behöver medicin och sedan ett ultraljud. Läkaren 

skulle kunna skriva ut medicin och göra ultraljud samma dag men denne får inte göra detta, 

eftersom att om läkaren gör detta belastas sjukhusets budget. Vad läkaren istället får göra är 

att skicka patienten vidare till vårdcentralen. Detta menar läkaren är en konsekvens av New 

Public Management och de låtsasföretag som har skapats (Zaremba, 2013, 5 mars). Även om 

Zaremba belyser problematiken som NPM innebär för både patienter och anställda inom 

hälso- och sjukvåren samt visat att det finns ett missnöje hos läkarna så fokuserar han dock 

inte på diskussionen gällande läkarnas förändrade autonomi. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Införandet av New Public Management bygger i grunden på en misstro gentemot 

professionella yrkesgrupper. System som förlitar sig på övervakning och mätning för att 

uppnå kontroll etableras för att landstingen ska kunna kontrollera att läkarna genomför ett 

kvalitativt arbete. Sjukvården är ett komplicerat område, varpå Öhrming och Sverke (2002) 

menar att sjukvården är ett område som bygger på problemlösning och lärande. Det är därmed 

viktigt att de som styr och kontrollerar områdets utveckling har rätt kompetens och kan förstå 

samt lösa de problem som kan uppstå. (Bejerot & Hasselbladh, 2002). En aspekt vi ämnar till 

att undersöka är därmed om NPM och dess metoder och styrsätt på något sätt förändrat 

läkarnas autonomi. Genom sin arbetsregim kan läkarna ha kontroll över sitt arbetsområde, 

men som Bejerot och Hasselbladh (2013) anser så har New Public Management förändrat 
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förhållandet mellan den existerande arbetsregimen och kontrollregimen. Idag har metoder och 

styrsätt med härkomst inom managementdoktrinen tagit över kontrollen inom hälso- och 

sjukvården och det är landstinget genom ledningen som därmed bestämmer över dess 

utveckling (Bejerot & Hasselbladh, 2013).  

 

New Public Management inför ett företagsliknande koncept inom sjukvården. 

Kundorientering, konkurrensutsättning och ekonomisk medvetenhet är centrala delar i dagens 

sjukvård, vilket i sin tur resulterar i att arbetsuppgifterna för läkarna förändras. Vi finner det 

även intressant att undersöka hur läkarna ser på den ökade fokus på dokumentering och 

administration som NPM i synnerhet har inneburit för hälso- och sjukvården. Att skapa sig en 

helhetsbild av hur dessa förändringar av arbetssätt påverkar läkaryrket och dess autonomi 

samt hur läkarna själva uppfattar förändringarna som sker är vad som är av största intresse i 

denna studie. 

 

1.3 Syfte 

Studien ämnar till att analysera hur den kontrollregim, som sjukhusledningen opererar utefter, 

förändrar läkarnas arbetsregim och därigenom påverkar läkarnas professionella autonomi. 

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till artikelmaterial skrivet av läkare. Vi har även valt att avgränsa 

oss till svenska artiklar och debattinlägg då studien endast tar hänsyn till den svenska 

sjukvården. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen påbörjas med en inledning varefter en bakgrund följer som förklarar den svenska 

sjukvården ur ett historiskt perspektiv samt hur denna har utvecklats under årens gång. 

Problemdiskussion är nästa del i uppsatsen och här diskuteras olika problem som existerar i 

den svenska sjukvården idag, denna diskussion mynnar sedan ut i vad som är uppsatsens 

syfte. Vidare presenteras uppsatsens metoddel, var vi förklarar och motiverar val av studiens 

urval, tillvägagångssätt samt dess trovärdighet. Teoretisk referensram och tidigare forskning 

presenteras gemensamt under samma kapitel. Detta eftersom uppsatsen till stor del bygger på 

att läsaren har kunskap om tidigare forskning inom detta område. 
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Empiri, analys och diskussion är sammanslagna till ett kapitel, eftersom att detta är en studie 

av kvalitativ karaktär vars empiri kräver tolkning innan den kan diskuteras. För att undvika 

upprepningar placerar vi dessa delar under ett och samma kapitel så att delarna kunde skrivas 

ihop i en löpande text. Slutligen redogör vi för en slutdiskussion med inkluderade slutsatser, 

som därmed förklarar vad studien har kommit fram till. Avslutningsvis framför vi vår kritik 

på detta arbete, förslag på fortsatta studier samt en referenslista med de källor som nyttjas 

under studiens gång. 

 

2. Metod 

2.1 Urval 

Efter ett flertal försök att få kontakt med läkare genom att ringa samt mejla ansvariga på olika 

sjukhus, lyckades vi inte etablera kontakt. Istället valde vi att besöka olika mottagningar vid 

närliggande Karolinska Universitetssjukhuset för att kunna kommunicera direkt med läkare. 

Detta resulterade i att en läkare erbjöd sin hjälp genom att skicka vidare våra intervjufrågor 

till sina kollegor, varpå vi fick ST-läkaren Laura Landucci som respondent. Vi fortsatte 

genom att kontakta avdelningar på andra sjukhus i Stockholmsområdet varav en avdelning på 

ett sjukhus svarade och vi blev därigenom vidarekopplade till vår anonyma respondent. 

Kombinationen av Karolinska Universitetssjukhusets geografiska närhet samt 

tillvägagångssättet vid anskaffandet av respondentkontakt är en sammanvävning av två olika 

urval. Alan Bryman och Emma Bell redogör för dessa i boken Företagsekonomiska 

forskningsmetoder (2011). Bekvämlighetsurval är det första urvalet som används i studien. 

Detta beskriver Bryman och Bell som ett urval vilket består av personer som för tillfället råkar 

befinna sig tillgängliga för studien. Författarna förklarar det som att studiens forskare väljer 

sina urval, till exempel intervjuer, genom att skicka förfrågningar angående intervjuer till 

många intervjusubjekt. Respondenterna väljs sedan ut baserat på vilka respondenter som 

återkommer med svar. Nackdelen med denna typ av urval är att forskarna inte vet vilken 

population dessa respondenter representerar, därmed är denna typ av urvalsstrategi inte 

kapabel till att ge ett generaliserbart resultat. Den andra typen av urval som används i denna 

studie är snöbollsurval. Bryman och Bell förklarar snöbollsurval som ett slags 

bekvämlighetsurval. Men att forskaren till en början söker kontakt med en mindre grupp 

respondenter som är relevanta för studien för att sedan genom dessa söka konakt med 
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ytterligare respondenter. Nackdelen med snöbollsurval är att i likhet med 

bekvämlighetsurvalet så fallerar denna urvalsstrategi i sannolikheten till att få ett 

representativt resultat för populationen. 

 

På grund av bristande mättnad vad gäller antal respondenter via mejlintervjuer sökte vi en 

djupare insikt för läkares synpunkter kring den svenska sjukvårdens nuvarande styrsätt, 

genom att ta del av sekundär data bestående av ett flertal artiklar och debattinlägg från 

Läkartidningen. Läkartidningen ägs av Sveriges läkarförbund och är en plattform för läkare 

att diskutera olika händelser inom sjukvården. Artiklar som tidningen publicerar 

referensgranskas av uppemot 200 referenter, vilket innebär att artiklarna har en stark 

trovärdighet (Läkartidningen, 2015, 14 augusti). Samtliga artiklar som utgör studiens 

sekundära data hämtas därmed från denna tidning. De artiklar som väljs ut baserat på ett 

bekvämlighetsurval, är skrivna av läkare som belyser och diskuterar problematiken inom 

sjukvården. Ytterligare används även debattinlägg från olika läkare som skrivs i 

Läkartidningen med koppling till de publicerade artiklarna. I och med att debattinläggen väljs 

ut från en redan vald artikel, innebär detta att även dessa väljs ut genom en kombination av 

bekvämlighets- samt snöbollsurval. Dessa inlägg är till vår vetskap dessvärre inte granskade 

av Läkartidningens referenter. Däremot är inläggen skrivna av läkare och annan 

sjukvårdspersonal som delar med sig av sina egna erfarenheter och åsikter av det nuvarande 

sjukvårdssystemet. 

 

Slutligen genomförs även en intervju på plats med Ole Alvin, som är chef för internrevision 

på Karolinska Universitetssjukhuset. Alvin väljs ut genom ett bekvämlighetsurval då vi 

kontaktar flera närliggande sjukhus i södra Stockholmsområdet, varpå Alvin är tillgänglig. 

 

2.2 Intervjuer 

Två mejlintervjuer genomförs med två olika läkare, en ortopedläkare som arbetat ungefär 30 

år inom sjukvården samt en ST läkare i internmedicin och gastroenterologi vid Karolinska 

Universitetssjukhuset. Motiveringen bakom valet av mejlintervju är att läkare idag är 

överbelastade, vilket i sin tur innebär att det är svårt boka in intervjuer med läkare på plats. En 

mejlintervju är därmed mer flexibel i den mening att läkaren kan svara på frågorna då denne 

har tid. Frågorna i mejlintervjun är formulerade som öppna intervjufrågor med tillkommande 

följdfrågor. Detta för att vara så tydliga som möjligt med frågorna och se till så att 
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intervjusubjektet förstår vad vi vill komma fram till på en gång med hänsyn till områdets 

komplexa natur, eftersom vi själva inte kan vara på plats för att förklara eventuella frågor och 

funderingar. Intervjuer med läkare är av vikt för att få en djupare förståelse för hur de 

uppfattar den rådande situationen i deras yrkesområde. 

 

Vidare genomförs en semi-strukturerad intervju på plats med en representant för ledningen på 

Karolinska Universitetssjukhuset. Ledningen representeras av Ole Alvin, som är chef över 

internrevisionen på Karolinska Universitetssjukhuset. Alvin har arbetslivserfarenhet inom 

Stockholms landsting som sträcker sig hela vägen tillbaka till 1978. År 2004 tillträde han på 

sin nuvarande position på Karolinska Universitetssjukhuset, vilken omfattar ansvar över den 

interna kontrollen inom sjukhuset. Alvins anställning innefattar arbetsuppgifter som att tolka 

styrdokument från landstinget och anpassa dem till sjuhusets verksamhet genom att 

konkretisera dokumentens innebörd så att de anställda enklare kan ta del av informationen. En 

intervju med ledningen är nödvändig för att förstå vilka kontrollmekanismerna är och på 

vilket sätt ledningen använder dessa. Intervjun med Ole Alvin skedde på plats för att 

möjliggöra ställandet av följdfrågor. Intervjufrågorna är även relativt öppna och ämnar leda 

intervjun till att bli mer av en diskussion snarare än att förbli en semi-strukturerad intervju. 

Intervjuns grundläggande syfte om att skapa en förståelse för sjukhusens kontrollmekanismer 

uppnås genom intervjuns detaljrika karaktär, varpå vi anser att ytterligare intervjuer inte är 

nödvändiga. 

 

2.3 Artiklar och debattinlägg 

För att få ett bredare perspektiv över läkarnas åsikter, genomförs även inslag av en 

systematisk litteraturstudie. I boken Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap 

(2013) förklarar Katarina Eriksson Barajas, Christina Forsberg och Yvonne Wengström att en 

systematisk litteraturstudie är processen att systematiskt söka, kritiskt granska och 

sammanställa utvald litteratur inom ett specifikt ämne (Eriksson Barajas et.al., 2013). Lotte 

Rienecker beskriver i boken Att skriva en bra uppsats (2014) tre grundläggande sökmetoder, 

nämligen kedjesökning, systematisk sökning samt slumpmässig sökning. Vår 

informationssökning påbörjas med systematisk sökning, vilket innebär sökning efter särskilda 

sökord, för att sedan övergå i en mer kedjesökningspräglad metodik, som innebär att relevant 

material hittas genom att sökningar bygger på tidigare sökningar (Rienecker, et al., 2014). 

Inledningsvis används sökmotorn Google samt Södertörns högskolas biblioteksdatabas 
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SöderScholar för sökord såsom “New Public Management”, “sjukvård” och “läkare” som 

genom olika kombinationer av expanderade och avgränsande sökfunktioner bidrar till 

sökträffar av varierande relevans. Materialets relevans bedöms genom bearbetning av 

artiklarna på en övergripande nivå, som exempelvis genom att läsa abstracts. Sökningen leder 

oss fram till Maciej Zarembas artikelserie som i sin tur ger oss nya sökord och infallsvinklar 

med vilka vi utökar vår sökning. Huvudsakligen tillkommer sökfrasen “professionell 

autonomi” som förblir en grundläggande pelare i studien. Med Zarembas artikelserie som 

språngbräda finner vi en uppsjö av relaterade artiklar, då hans artikelserie ger upphov till 

läkaruppropet där läkare diskuterar den problematik som Zaremba belyser. Sedermera 

upptäcker vi att de mest adekvata artiklarna tillhör Läkartidningen varpå deras sökkatalog blir 

vår källa för artikelmaterial samt tillhörande debattinlägg. Dessa artiklar och debattinlägg 

skrivs av legitimerade läkare varpå deras åsikter och påpekande kring ämnet har en direkt 

koppling till studiens syfte. För att vidare bilda en egen perception av de utvalda artiklarna 

och debattinläggen genomför vi innehållsanalyser av dessa. 

 

2.4 Innehållsanalys 

För att bearbeta och tolka intervjuer, artiklar och debattinlägg som används i studien gör vi en 

kvalitativ innehållsanalys av de svarsresultat som vi får fram. Ulla Hällgren Graneheim & 

Berit Lundman skriver i artikeln Qualitative content analysis in nursing research: concepts, 

procedures and measures to achieve trustworthiness (2004) att när en kvalitativ 

innehållsanalys genomförs är det viktigt att från början bestämma om fokus kommer att ligga 

på innehållet som är tydligt att se eller innehållet som är dolt. Med tydligt innehåll menas 

sådant som är väldigt uppenbart beskrivande av vad subjektet försöker förmedla i exempelvis 

en intervju eller en text, medan dolt innehåll kräver tolkning för att förstå vad subjektet 

egentligen menar. Vi fokuserar på det tydliga innehållet i utförda intervjuer och analyserar 

texter i denna studie, eftersom våra intervjufrågor berör en specifikt utpräglad problematik. 

Graneheim & Lundman anser att då en kvalitativ innehållsanalys genomförs är det nödvändigt 

att kategorisera upp intervjusvar eller dokument i olika kategorier samt underkategorier för att 

lättare kunna tolka dessa. Vi kategoriserar våra svarsalternativ utefter de ställda 

intervjufrågorna för att sedan dra kopplingar och undersöka om det existerar 

sammanhängande mönster mellan de olika intervjuerna samt mellan de olika texterna 

(Graneheim & Lundman, 2004). 
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2.5 Trovärdighet 

Bryman och Bell (2011) redogör för fyra kriterier som är nödvändiga för att en kvalitativ 

studie ska vara trovärdig. Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att 

styrka och konfirmera (Bryman & Bell, 2011). Studiens trovärdighet kan ifrågasättas då den 

inte uppfyller alla de fyra rekvisit som författarna förklarar på följande vis: 

 

 Tillförlitlighet innebär att studien förhåller sig till de uppsatta regler som existerar. 

 Överförbarhet innebär förmågan att generalisera och överföra studiens resultat till en 

annan miljö. 

 Pålitlighet innefattar redogörelsen av studiens alla faser, så att forskningen kan 

granskas och dess kvalitet bedömas. 

 Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskarna inte medvetet låtit personliga 

värderingar påverka studiens genomförande eller resultat. 

 

2.5.1 Tillförlitlighet 

I denna studie har vi förhållit oss till de forskningsetiska principerna inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning, vilket betyder att vi varit noga med att informera 

respondenter om vad uppsatsen handlar om och hur deras deltagande kommer användas i 

studien. Alla intervjuer genomförs enligt subjektens egna villkor, då de erhåller rätten att 

bortse från frågor som de inte är villiga att besvara. 

 

2.5.2 Överförbarhet 

Användandet av bekvämlighets- samt snöbollsurval resulterar i att studien inte går att 

generalisera och därmed brister i dess överförbarhet. 

 

2.5.3 Pålitlighet 

Studien har en genomgående transparens eftersom vi redogör för de tillvägagångssätt som vi 

tillämpar för att uppnå studiens resultat. 
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2.5.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Vi är medvetna om att fullständig objektivitet inte kan uppnås och har därför agerat i god tro 

genom att inte avsiktligt låta personliga värderingar influera studiens genomförande och 

resultat. 

 

3. Teoretisk referensram & tidigare forskning 

3.1 New Public Management 

New Public Management är vad som ofta benämns ligga bakom de stora förändringar som 

skett inom den offentliga sektorn i många av västvärldens länder. I boken New Public 

Management (2006) beskriver Roland Almqvist NPM som ett kluster av idéer och tankar som 

alla är hämtade från näringslivet och den privata sektorns företag (Almqvist, 2006). I artikeln 

Origin and theoretical basis of New Public Management (2001) menar Gernod Gruening att 

de idéer och tankar som tillsammans skapar NPM härstammar från en rad olika skolor och 

teorier, som exempelvis public-choice theory, management theory, classical public 

administration och neoclassical public administration. Vissa av teorierna som utgör NPM 

menar Gruening är nästan över hundra år gamla, men vad som gör NPM nytt är inte de 

enskilda teorierna i sig utan det är sammansättningen av dem och att de organiseras till en 

enad reform (Gruening, 2001). New Public Management menar Almqvist skapar en ny syn på 

den offentliga sektorn, vilken kommer från inflytandet av institutioner som marknaden och 

företaget. Detta resulterar i att offentliga organisationer präglas av ett företagsliknande 

tankesätt och målstyrning, måluppföljning, ökad konkurrens och att betrakta omgivningen 

som kunder blir vanligt förekommande metoder. Almqvist kategoriserar 

konkurrensutsättning, kontraktstyrning och organisationens interna kontroll som de tre mest 

centrala delarna i New Public Management (Almqvist, 2006).  

 

Christopher Hood argumenterar, i sin artikel The “New Public Management” in the 1980s: 

variations on a theme (1995), för att NPM är en samling idéer som inte ämnar till att förändra 

de varor och tjänster som produceras inom den offentliga sektorn utan istället syftar till att 

förändra de arbetssätt som används för att styra, kontrollera och redovisa dessa varor och 

tjänster (Hood, 1995). Hood delar in NPM i sju komponenter, vilka är följande: 
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 Införandet av decentraliserat resultat- eller kostnadsansvar, som delar upp tidigare 

sammanhållna förvaltningar i mindre, organisationsliknande enheter. 

 Interna marknader; enheter köper och säljer sina tjänster till andra enheter eller 

beställare. 

 Kostnadsmedvetenhet; ständig rationalisering av drift och organisation för att göra 

verksamheten mer kostnadseffektiv. 

 Bred tillämpning av metoder och modeller från privata företag i allt från personal- och 

lönepolitik till modeller för styrning av hela verksamheten. 

 Större formell handlingsfrihet och tydligare ansvar för chefer på olika nivåer. 

 Effektivitet bedöms i förhållande till explicita och mätbara mål. 

 Fokus på kunder och resultat. 

 

3.1.1 Studiens användning av New Public Management 

New Public Management genomsyrar dagens offentliga sektor och därmed även läkaryrket. 

Införandet av NPM resulterar i att den svenska offentliga sektorn förändras. För att kunna 

förstå samt förklara dessa förändringar är det av vikt att ha en förståelse för New Public 

Management, som därmed är en central del av denna studie. Genom att skapa oss en förståelse 

för NPM kan vi därmed använda denna för att koppla förändringar inom den offentliga 

sektorn till förändringar inom läkaryrket och dess autonomi. 

 

3.2 Barbara Townleys abstrakt management 

Abstrakt management är en managementmodell framtagen av Barbara Townley. Hon 

argumenterar i sin artikel Managing with Modernity (2002) för att management är något som 

tas för givet i dagens organisationer. Management är något som härstammar från 

modernitetens framväxt och är idag etablerat inom alla möjliga former av organisationer men 

även inom våra vardagliga sysslor. Townley påpekar att management idag är i en abstrakt 

form, vilket hon menar innebär att management är frikopplat från verksamheternas speciella 

erfarenheter och kunskaper. Abstrakt management är kontextoberoende i den mening att det 

bygger på tekniska kunskaper som är universala och kan användas i alla organisationer 

oavsett område, därmed menar författaren att denna form av management blir distanserad från 

verksamheternas vardagliga aktiviteter. De tekniker och system som abstrakt management 

bygger på ämnar främst till att hantera och utnyttja resurser på effektivaste sätt. Dessa 

tekniker och system ersätter den professionella expertisen och inlärningsprocesser, med 



13 
 

byråkratiska regleringar som ämnar till att göra processerna mer mätbara. Därmed minskar det 

ansvar som professionen har över det egna yrkesområdet, eftersom abstrakt management 

sätter störst fokus på mätbara metoder och system som sedan kan granskas. Då verksamheter 

styrs med dessa metoder och system, är det managers som tar över ansvaret för områdets 

utveckling. Detta menar Townley urholkar/avkroppsligar professionens autonomi och 

expertis i den meningen att professionen i sig inte längre tillåts ta ansvar över sitt eget område 

utan måste rätta sig efter utomstående styrmedel (Townley, 2002). 

 

3.2.1 Studiens användning av abstrakt management 

Genom att hänvisa till Townleys teori om abstrakt management ämnar vi att söka förståelse 

för relationen mellan läkare och ledning. Relationen mellan dessa påverkas av att vissa av 

läkarnas överordnade inte besitter expertis inom det medicinska området utan istället har en 

managerial kunskap. 

 

3.3 Henry Mintzbergs mekaniska och professionella byråkratier 

I sin bok Structures in Fives (1983) förklarar Henry Mintzberg den skillnad som finns mellan 

olika organisationer och varför de är olika svåra att byråkratisera. Teorin tar upp fem olika 

delar som varje organisation innehåller. Den första komponenten benämns som den operativa 

kärnan och innefattar de så kallade operatörerna, som utför organisationens grundläggande 

arbete såsom att producera varor eller återge tjänster. I förenklade organisationer kan den 

operativa kärnan vara fullkomligt självförsörjande i den meningen att en organisation inte 

behöver mycket mer, men i takt med utveckling och expansion kan verksamheten komma att 

få en alltmer komplex struktur och delegeringsprocessen kan komma att kräva överseende. 

Vid detta skede tillsätter organisationen en heltidsanställd manager som ska ta beslut för hela 

verksamheten. Den komponent som managerns roll utgör kallar Mintzberg för 

organisationens strategiska apex, vilket i vardagsspråk blir verksamhetens ledning. Dessvärre 

ökar behovet av att övervaka arbetsproceduren i samband med att verksamhetens storlek ökar. 

Detta översätts i att ytterligare managers utses för att inte bara övervaka operatörerna, utan 

även för att övervaka managers. Följaktligen skapas en hierarkisk struktur som går från den 

operativa kärnan upp till den strategiska apexen genom den så kallade centrallinjen, som även 

är den tredje komponenten. Centrallinjen utgör alltså den rad av chefer som i den vertikala 

strukturen delegerar neråt och rapporterar uppåt. Medan den operativa kärnan, centrallinjen 

och verksamhetens strategiska apex utgör företagets hierarkiska auktoritetstruktur, 
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tillkommer även teknostrukturen vid sidan om som utgörs av analytikerna. Då ett företag 

återigen växer, är ett vanligt tillvägagångssätt att standardisera arbetsprocesserna för både 

operatörerna och managerna. Det faller därmed till analytikerna att avgöra hur denna 

standardisering ska göras. Genom att byta ut övervakningen som managers genomför mot en 

ökad standardisering, är det möjligt att justera den faktiska makt som dessa har över 

operatörernas arbete, denna process benämner Mintzberg som institutionaliseringen av 

mangernas arbete. Den sista komponenten av Mintzbergs fem delar omfattar indirekta tjänster 

gentemot den egna organisationen. Den så kallade stödpersonalen kan röra sig om personal i 

exempelvis en cafeteria eller personalavdelning, som ämnar till att förbättra arbetssituationen 

för verksamhetens anställda. Mintzberg framhäver att olika typer av organisationer kan 

förändra vikten samt behovet av de olika komponenterna. Både stödpersonalen och 

teknostrukturen är frikopplade från den hierarkiska strukturen som innehåller de tre övriga 

komponenterna. För att underlätta läsningen, delar Mintzberg in de olika komponenterna i 

olika termer, han definierar teknostrukturen, stödpersonalen och centrallinjen tillsammans 

som mellannivån (Mintzberg, 1983). Teorin skiljer även på två arketyper av byråkratier, 

nämligen mekaniska och professionella byråkratier som har olika särskiljande egenskaper och 

struktursätt. 

 

3.3.1 Mekanisk byråkrati 

Mintzberg (1983) menar att arbetsprocessen inom mekaniska byråkratier kan enkelt 

rationaliseras och är de som är närmast sammankopplade med den optimala byråkrati som 

Max Weber beskriver. Fortsättningsvis beskriver Mintzberg att mekaniska byråkratier oftast 

har en produktbaserad produktion med en tydlig hierarkisk struktur som styrs av ett 

centraliserat maktcenter. Ett typiskt exempel på en mekanisk byråkrati är bilfabriker, där 

produktionen tillämpar Fordismens löpande band med snävt definierade arbetsuppgifter, 

specialisering, formalisering och standardisering som huvudkoncept. De anställda besitter inte 

någon särskild kunskap som verksamheten är beroende av då det inte är en stor ansträngning 

eller kostnad för företaget att träna upp ny personal för de rutinmässiga uppgifterna. Den 

hierarkiska strukturen är välutvecklad och managers delas in i en multitud av funktionella 

enheter med olika översiktsområden. Varje manager tilldelas en enhet som denne ansvarar 

över samtidigt som managern själv ingår i en enhet med överman som i sin tur ansvarar för 

den. Detta koncept efterföljs genom hela hierarkin, vilket lägger ytterligare vikt vid den 

administrativa aspekten inom centrallinjen. Fortsättningsvis förklarar Mintzberg att som ett 
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resultat av en ökad fokus på standardisering som kontrollmekanism, ökar även vikten av en 

stark teknostrukur, som alltså analyserar och avgör hur samt på vilket sätt standardisering ska 

förekomma. Managers inom den strategiska apexen benämns som generalistchefer i den 

mening att dessa managers är de enda som har en helhetsbild över hela organisationen, alla 

andra inom verksamheten är specialister på sitt område. I och med den hierarkiska strukturen 

som styrs genom order ovanifrån, tillskriver Mintzberg denna komponent den största formella 

makten som huvudansvariga för hela organisationen. Författaren resonerar ytterligare kring att 

den strategiska apexen förmodligen även besitter störst informell makt eftersom det endast är i 

toppen av hierarkin som all tidigare fragmenterad kunskap sammanvävs och bildar en 

helhetsbild. Teknostrukturen är den enda delen som har någon möjlighet att utmana ledningen 

om den informella makten i den mening att det är denna som standardiserar övriga parters 

arbete. Mintzberg menar att ett av de största problemen som den strategiska apexen har är att 

avväga vilken typ av kontrollmekanism som ska förekomma i de olika delarna av 

centrallinjen. Formalisering fungerar som en övervakningsmekanism då arbetet är relativt 

simpelt, men ju högre upp inom centrallinjen vi befinner oss desto mer komplexa 

arbetsuppgifter förekommer. Detta översätts i sin tur till en avvägning mellan direkt 

övervakning eller formalisering (Mintzberg, 1983). 

 

3.3.2 Professionell byråkrati 

Som en kontrast till den mekaniska byråkratin, påpekar Mintzberg (1983) att i en 

professionell byråkrati är det den operativa kärnan som besitter kärnkunskapen. De kanske 

vanligaste arketyperna av professionella byråkratier är skolan och sjukhuset då dessa är 

beroende av lärarnas respektive läkarnas förmågor för verksamhetens fortlevnad. Det är även 

operatörernas expertis och förmågor som driver verksamheten, varpå dessa utgör själva 

kärnan i organisationen. En konsekvens av att operatörerna besitter en fördjupad kunskap i 

området är att de blir svåra att övervaka, detta innebär svårigheter för en centraliserad 

maktapparat då den strategiska apexen inte förfogar över rätt kunskap för att fatta beslut 

gällande arbetsprocesserna. Detta leder i sin tur till att operatörerna kontrollerar sig själva 

sinsemellan genom att yrkesgruppen standardiserar de förmågor som den besitter. 

Fortsättningsvis minskar även behovet av centrallinjen då dessa managers saknar kunskapen 

för att sköta beslutsfattandet över den operativa kärnan. Eventuella störningar som sker inom 

den operativa kärnan finner oftast sina lösningar genom att operatörerna har en frihet att 

justera dessa mellan de berörda operatörerna, vilket kan förklaras genom avsaknaden av 
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formalisering. Detta minskar vikten av centrallinjen ytterligare. Däremot besitter centrallinjen 

och även den strategiska apexen en relativt stor informell makt då de hanterar strukturella 

störningar mellan olika hierarkiska strukturer inom organisationen. De fungerar även som 

barriärer gentemot utomliggande parter såsom exempelvis regeringar. Formulan bådar för en 

decentraliserad struktur med mindre fokus på en hierarkisk struktur. I den professionella 

byråkratin menar Mintzberg att operatörer är svåra att ersätta då det krävs extensiv träning 

och indoktrinering för att därefter ge dem stor kontroll att forma sitt eget yrke. Denna 

inlärningsprocess är ofta något som sker över flera år som kontrast till endast ett fåtal timmar 

eller dagar i den mekaniska byråkratin. Författaren menar även att de arbetar relativt separerat 

från sina kollegor, då exempelvis lärare arbetar ensamma i klassrummet tillsammans med sina 

elever vilket Mintzberg menar skapar en viss frihetszon inom klassrummet. På ett liknande 

sätt arbetar läkare med sina patienter då dessa möten oftast sker avskilt från övriga läkare. 

Däremot påpekar författaren att trots att formalisering inte förekommer i samma grad innebär 

det inte att operatörerna är fria från en rutinmässig arbetsprocess, snarare tvärtom då den 

operativa kärnan standardiserar tillvägagångssättet som operatörerna arbetar på ger detta 

upphov till en hög grad av rutinmässigt arbete. Indoktrineringen ger upphov till att de nya 

operatörerna lär sig hur de ska arbeta, även om exempelvis läkarnas huvudsakliga uppgift rör 

sig om problemlösning, är själva tillvägagångssättet ytterst rutinmässigt. Enligt Mintzberg är 

den stora skillnaden gentemot mekaniska byråkratier att medan dessa producerar sina egna 

standarder, sker standardiseringen inom professionella byråkratier genom att professionella 

yrkesgrupper från olika organisationer, men inom likartade yrken, möts upp och diskuterar 

olika aspekter. Deras slutsatser diskuteras vidare och bildar slutligen universella standarder 

för hela yrkesgruppen. I och med att standardiseringen sker inom den operativa kärnan, blir 

teknostrukturen överlag överflödig. Avslutningsvis förklarar Mintzberg att den enda andra 

välutvecklade komponenten är stödpersonalen. Stödpersonalens huvudsyfte är att stödja den 

operativa kärnan då denne är huvudkomponenten i den professionella byråkratin (Mintzberg, 

1983). 

 

3.3.3 Studiens användning av Mintzbergs teorier 

Teorin ska komma att förklara vissa strukturella skillnader som gjorts med hänsyn till 

införandet av New Public Management och huruvida läkarnas professionella autonomi 

påverkats av detta. Genom att identifiera läkarnas frihet som operatörer inom organisationen, 



17 
 

ämnar vi att använda teorin för att avgöra vare sig sjukhuset fortfarande är en professionell 

byråkrati eller om den mekaniserats. 

 

3.4 William G. Ouchis teori om marknader, byråkratier och klaner 

I artikeln Markets, Bureaucracies and Clans (1980) ställer sig William G. Ouchi frågan “vad 

är en organisation och varför existerar de?”. Genom att hänvisa till tidigare forskningar, 

menar Ouchi att effektivitet är den fundamentala delen att ta hänsyn till då en organisations 

struktur ska bestämmas. Ouchis teori förklarar hur en styrform övergår mellan marknad, 

byråkrati och klan beroende på de transaktionskostnader som belastar respektive styrform. 

Ouchi menar att organisationer är uppbyggda på kontinuerliga transaktioner mellan individer. 

Han förklarar även att respektive styrforms effektivitet avgörs som ett förhållande av graden 

av goal incongruence, översatt till opportunism eller oförenliga mål, kontra performance 

ambiguity, översatt till prestations- eller arbetstvetydighet (Ouchi, 1980). 

 

3.4.1 Marknad 

En marknad är som mest effektiv då graden av oförenliga mål är hög samtidigt som graden av 

prestationstvetydigheten är låg. Kärnmekanismen för att en marknad ska fungera är vad Ouchi 

benämner som reciprocity, översatt till återgälda, vilket alltså understryker betydelsen av att 

byta ut något av värde och således få något av värde tillbaka. Värdet på en transaktion inom 

ett marknadssystem avgörs genom priser, men då det råder svårigheter i att prissätta en 

transaktion ökar transaktionskostnaderna, detta sker exempelvis då det tillkommer kostnader 

som inte är specifikt kopplade till produkten såsom tidskrävande processer eller att aktörerna 

måste tillägga pengar för att produkten ska kunna överlämnas. En för stor ökning av 

transaktionskostnaderna leder till en alltför trög marknad och övergång till en annan styrform 

vore ett bättre alternativ (Ouchi, 1980). 

 

3.4.2 Byråkrati 

Byråkratiformen fokuserar på att skapa ett kollektiv som arbetar gentemot mer likartade 

ändamål genom en hög grad av reglering och standardiserade arbetsprocesser. En byråkrati 

har enligt Ouchi två stora fördelar gentemot marknaden som bägge förhåller sig till 

anställningskontraktet, där den anställde underkastar sig byråkratins regler och arbetssätt 

vilket författaren kallar legitimate authority, översatt till legitim auktoritet. Den första 
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fördelen innefattar att den anställde erkänner organisationens hierarki och således dess rätt att 

utse överordnade som dels kan dirigera arbetsprocessen men även har rätten att kontrollera 

arbetaren. Den andra fördelen är att byråkratin skapar en atmosfär av tillit och samarbete inom 

organisationen då långsiktigt positiva prestationer belönas samtidigt som negativa sådana 

bestraffas. Organisationen bortser därmed från ett mer kortsiktigt tankesätt. Dessa fördelar 

menar Ouchi ökar graden av målförenlighet samt minskar opportunistiskt beteende, vilket i 

sin tur minskar behovet av att ständigt kontrollera och övervaka de anställda. 

Transaktionskostnaderna inom en byråkrati är de administrativa kostnaderna som krävs för att 

genomföra övervakningen av arbetet. Ouchi menar att ett arbetes komplexa natur innebär att 

all kontroll som görs över den invecklade arbetsprocessen blir godtycklig, eftersom det 

därmed rör sig om administratörens uppfattning om hur arbetet ska utföras då det inte finns 

några formaliserade riktmärken för hur arbetet faktiskt ska utföras. Ju mer komplex 

arbetsprocessen är, desto högre stiger transaktionskostnaderna vilket i slutändan leder till 

byråkratins misslyckande (Ouchi, 1980). 

 

3.4.3 Klan 

Enligt Ouchi är klaner de typer av organisationer vars individer besitter likartade värderingar 

och normer. Därmed opererar en klan effektivt under motsatta förhållanden till en marknad då 

den identifieras av en låg grad av tvetydiga mål eller opportunism. Individerna inom klanen 

strävar efter samma mål samtidigt som arbetsprocesserna är väldigt komplexa vilket översätts 

till en hög grad av arbetstvetydighet. Ett annat sätt att förklara klaner är att det vanligen 

förekommer fokus på samarbete med hänsyn högt specialiserad kunskap på individnivå där 

syftet är att komplettera varandras kunskap för att uppnå målet. Även inom klaner 

förekommer det en legitim auktoritet, däremot är det en standardiseringsprocess i den mening 

att utövarna tillsammans skapar rutiner som därefter följs, vilket Ouchi benämner som en mer 

traditionsbaserad auktoritet istället för byråkratins rationella/legala sådan. De likartade 

normerna skapar en viss trygghet inom gruppen som således kontrolleras utefter dem istället 

för att kontrolleras genom mätbarhet och övervakning, vilket närmast eliminerar 

problematiken kring övervakningen vid komplexa arbetsprocesser. Just på grund av 

professionens förmåga att själva styra yrkesområdet, existerar det inte heller några 

transaktionskostnader inom klanerna. Som ett resultat av detta präglas oftast organisationerna 

av informella relationer utan att en tydlig maktordning upprättas. Slutligen påpekar Ouchi att 
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tendenser av opportunistisk karaktär inom en klan är destruktiva just på grund av oförmågan 

att mäta och kontrollera dessa (Ouchi 1980). 

 

3.4.4 Studiens användning av marknader, byråkratier och klaner 

Genom Ouchis teori ämnar vi att kunna identifiera läkarnas nuvarande arbetssätt i förhållande 

till att Ouchi (1980) i sin artikel identifierade läkare som en arketypisk klan. Vi syftar även till 

att använda teorin för att upptäcka en eventuell byråkratisering av läkaryrket som ett resultat 

av en ökad fokus på mätning och kontroll. Vi kommer ha en teoretisk avgränsning, då vi 

bortser ifrån marknad och endast fokuserar på byråkrati och klan. 

 

3.5 Tidigare forskning 

3.5.1 Framväxten av New Public Management 

Likt många andra begrepp och institutioner börjar kvalitet som en vanlig idé. I boken Kvalitet 

utan gränser (2002) skriver Staffan Furusten att när en idé blir populär utvecklas den till ett 

mode, detta innebär att idéns tid är kommen vilket med andra ord betyder att få organisationer 

kan motstå att tillämpa denna. Detta menar Furusten händer med kvalitet i början av 1980-

talet, idén om kvalitet ökar i popularitet vilket resulterar i att denna sprids mellan olika 

organisationer och länder. För att idén ska börja tas för given på en allmän nivå och bli en 

institution krävs det dock en kraftsamling kring idén. Enligt Furusten betyder detta att idén 

blir standardiserad i den mening att flera aktörer på olika platser stödjer idén och dess 

innehåll, vilket innebär en spridning på en mycket större och mer omfattande nivå. En sådan 

kraftsamling sker i Sverige, samt många andra länder, under mitten av 1980-talet, då den 

svenska regeringen beslutade att satsa på en internationellt standardiserad modell för kvalitet. 

Kvalitetsutmärkelser och kvalitetscertifieringar tar form, som exempelvis Utmärkelsen Svensk 

Kvalitet och kvalitetsutmärkelsen Svensk Hälso- och Sjukvård samt den internationella 

modellen för kvalitet, ISO 9000. Kvalitet blir därmed en institutionaliserad idé och ett 

generellt tankesätt om kvalitet etableras inom organisationers sätt att styras. Furusten menar 

att då kvalitet blir en institution har det blivit en idé som tas för given och vars existens inte 

längre ifrågasätts. En idé kan bli så pass starkt institutionaliserad att den etableras som en 

global regel och anses därmed vara en naturlig och självklar del av organisationernas sätt att 

styra sin verksamhet. Då en global regel uppnås blir idén mer av en standard vilket innebär att 
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organisationer inte kan avvika från denna utan att riskera att förlora i legitimitet (Bejerot & 

Hasselbladh, 2002). 

 

I mitten av 1980-talet beslutar regeringen att genomföra projektet Studier kring den offentliga 

tjänsteproduktionen. Genom finansdepartementet gör Expertgruppen förstudier i offentlig 

ekonomi (ESO) genomgående rapporter för att utreda de problematiseringar som existerar 

inom hälso- och sjukvården under denna tid. Eva Bejerot och Gudbjörg Erlingsdóttir skriver i 

Kvalitet utan gränser (2002), att det huvudsakliga syftet med detta projekt är att ta fram 

styrformer för att redovisa den offentliga sektorns verksamheter på ett liknande sätt som den 

privata sektorn. Detta är något som tidigare inte var möjligt att göra då den offentliga sektorns 

kostnader var densamma som dess intäkter. Bejerot och Erlingsdóttir menar att då den 

offentliga sektorn uppnår nollresultat är det svårt att mäta dess effektivitet och produktivitet, 

vilket i sin tur försvårar möjligheten att jämföra den offentliga förvaltningen med det privata 

näringslivet. ESO-rapporterna resulterar i att det uppstår ett ökat intresse för att mäta den 

offentliga sektorns effektivitet, produktivitet och kvalitet. Rapporterna väcker även 

motstridigheter och negativa reaktioner från många som arbetar inom vården, vilka anser att 

rapporterna inte tar hänsyn till de kvalitetsförbättringar som sker inom vården utan bara 

fokuserar på en minskad produktivitet. De menar att en försämring av produktivitet är ett 

resultat av förbättrad kvalitet. ESO anser dock att kvalitetsförbättringarna som sker inte är 

tillräckliga för att förklara försämringen i produktivitet. Enligt Bejerot och Erlingsdóttir 

resulterar detta i att det uppstår flera skäl till att ta fram modeller och metoder för att kunna 

mäta kvalitet inom sjukvården. Sjukvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut (Spri) 

skrev 1987, i samarbete med ESO, sin första rapport angående kvalitetssäkring. Rapporten tar 

upp problemet att det inte existerar pålitliga metoder för att mäta kvalitet inom hälso- och 

sjukvåren i Sverige, men presenterar sedan att lösningen är kvalitetssäkringar. 

Kvalitetssäkringar inom sjukvården innebär därmed att sjukhusen inför nya system och 

metoder för kontroll, ackreditering, certifiering och organisationsgranskning. Bejerot och 

Erlingsdóttir anser att rapportens problematisering ligger helt i linje med den diskussion 

angående kvalitet som växer fram i USA under 1980-talet. Furusten (2002) anser att denna 

kvalitetsdiskussion förändrar uppfattningen om hur den offentliga sektorn ska skötas i 

Sverige. Den organisering som sker kring betydelsen av kvalitet, anser han tyder på att 

organisering kring en idé är en drivkraft för institutionalisering (Bejerot & Hasselbladh, 

2002). 
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Hasselbladh (2008) påpekar att runtom tidsperioden då New Public Management införs är 

organisationer inom sjukvården de enda, tillsammans med universiteten, som har en världsvid 

utbreddhet gällande att organiseras efter yrkesgruppens speciella kunskap. Läkarkåren har 

under denna tid en relativt stark professionell autonomi. De har i den mening möjlighet att 

själva forma sina egna verksamhetsregimer och organisera sig utefter dessa (Hasselbladh, et 

al., 2008). Bejerot och Hasselbladh (2013) förklarar att denna organisering sker genom att 

läkarna själva utformar sin arbetsregim. Arbetsregim är enligt Bejerot och Hasselbladh de 

arbetssätt och kunskaper som existerar inom yrkesområdet som uppnår en form av standard i 

den meningen att alla inom området är medvetna om dessa och arbetar utefter dem. 

Arbetsregimen ämnar till att på bästa sätt uppfylla de ideal, mål och etik som utformas av 

verksamhetsregimen. Genom arbetsregimen kan läkarna sätta upp riktlinjer utifrån vilka de 

styr yrkesområdets utveckling. Kontrollregim eller styrningsregim, är vad Bejerot och 

Hasselbladh benämner som de metoder och styrsätt som används för att övervaka och 

strukturera arbetsregimen i syfte att uppnå kontroll över denna (Bejerot & Hasselbladh, 2013). 

Läkarnas autonomi innebär frikoppling från en kontrollregim, vilket betyder att de undantas 

från en institutionell regel inom det moderna arbetslivet. Den institutionella regeln som 

Hasselbladh hänvisar till handlar i sin tur om att arbetsprocessen ska kontrolleras hierarkiskt 

och att yrkesutövarnas kunskap formellt ska ägas och kontrolleras av en organisation. 

Yrkesområdet styrs istället av allmännyttiga målsättningar och har dessutom ett officiellt 

definierat åtagande gentemot samhället, snarare än deras enskilda arbetsgivare. Hasselbladh 

menar att denna frihet betraktas, politiskt sett, som ett demokratiskt problem just på grund av 

deras icke kontrollerbara inflytande inom sjukvården. (Hasselbladh, et al., 2008).  

 

3.5.2 Konsekvenser av New Public Management 

NPM kom med en rad olika inslag av varierande påverkan inom den offentliga sektorn. Ett 

nytt system introduceras inom hälso- och sjukvården som kallas DRG, vilket står för 

Diagnosrelaterade grupper. Detta system introducerades 1989 och kommer ursprungligen 

från USA. Bejerot och Erlingsdóttir (2002) redogör för DRG och menar att det handlar om att 

kategorisera patienter utefter olika diagnosgrupper och beroende på diagnosgrupp får 

patienten en viss poäng. Dessa poäng speglar den vårdinsats som patientbesöket förväntas 

kräva. Ungefär 500 stycken DRG-klassifikationer existerar. Diagnosgrupperna ger därmed 

vårdinsatserna ett värde som används för att mäta vårdens produktivitet och kan även fungera 

som mått på vilken ersättning olika sjukhus behöver få för utförd vård. Ökad dokumentation 
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är ytterligare ett resultat av NPM. Bejerot och Erlingsdóttir kallar dokumentationen för 

kvalitetsidéns nervsystem i syfte att påpeka hur central dokumentationen är inom 

kvalitetsidén. Författarna uppfattar den ökade administrationen, vilken innefattar ökad 

dokumentation, resultatredovisningar, samordningar av vårdinsatser och DRG-rapporteringar, 

som materialiseringar av kvalitetsidén inom hälso- och sjukvården (Bejerot & Hasselbladh, 

2002). 

 

Vidare medför NPM till att interna marknader införs främst genom beställar- och 

utförarmodellen (BUM) under sent 1980-tal och tidigt 1990-tal. Modellen, innebär att det 

finns en beställare och en utförare som agerar på en marknad inom organisationen. BUM 

behandlar några av de mest centrala tankarna från NPM, dels betonas vikten av att efterfrågan 

från kunder prioriteras över professionella normer, dels att politik ska separeras från det 

praktiska utförandet samt att en primär fokus för organisationen ligger på kostnadseffektivitet. 

Hans Hasselbladh (2008) menar att BUM är en av flera metoder som ämnar till att 

underminera de professionella normer som finns inom organisationer och istället uppmuntrar 

tillämpning av marknadsmekanismer som styrningsmetoder. Det huvudsakliga fokusområdet, 

enligt Hasselbladh, ligger på att hantera en fortlöpande budget utefter ett internt prissystem 

och därmed bedöma organisationens behov utefter kostnader för lokaler, service och central 

expertis. Resultatansvariga chefer styr följaktligen sina organisationer utefter den interna 

efterfrågan som numera existerar utan att behöva påverkas allt för mycket av professionella 

normer (Hasselbladh, et al., 2008). Ingela Målqvist,  arl  borg och Mikael  orsman skriver i 

Karolinska Institutets rapport Styrformer och arbetsförhållanden inom vård och omsorg 

(2011) att BUM har minskat politikernas styrning över organisationernas produktion. Genom 

att öka det ekonomiska ansvaret hos organisationernas chefer på en lägre nivå, vilket 

författarna benämner som chefer på första linjen, förväntas organisationen bli mer effektiv. 

Organisationernas enheter med respektive enhetschef isoleras i syfte att bli utvärderade utefter 

effektivitets- samt kvalitetskrav. Cheferna på första linjen förväntas därmed att ta ett större 

ansvar och arbeta efter en resultatstyrning med fokus på effektivitet och produktivitet 

(Målqvist, et al., 2011). 

 

Ytterligare en konsekvens av NPM är den utbredda tillämpningen av ekonomistyrning. 

Hasselbladh (2008) ger en relativt förenklad beskrivning av ekonomistyrning som formella 

system inom en organisation vilka hanterar kategorier och mått för olika värden, vanligtvis 

definierat som pengar. Dessa har i syfte att påverka handlingsmönster hos organisationens 
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anställda och chefer. Genom en intensifiering av krav på budgetbalans decentraliseras 

kostnadsansvaret långt ner i verksamheterna. Ansvaret ligger numera på de individuella 

sjukhusklinikerna att minska kostnader samt öka intäkterna. Hasselbladh menar att 

kombinationen av en striktare budgetdisciplin och den alltmer detaljerade 

kostnadsredovisningen resulterar i en “jakt på kostnader” (Hasselbladh, et al., 2008, s. 59), där 

han menar att organisationerna gör i princip allt för att minska sina kostnader. I praktiken görs 

detta genom indragna tjänster, ökade antal intäktsbringande åtgärder och en prioritering av 

mått såsom kortare behandlingstider för att således få mer ersättning baserat på antalet 

behandlade patienter. Genom decentraliseringen har alltså kostnadsansvaret flyttats från den 

politiska nivån till de olika organisationernas ekonomiavdelningar. När enheter som är 

resultatsansvariga måste ta upp kostnader för tjänster som kommer från en annan avdelning, 

som exempelvis laboratorieprover eller röntgentester, omvandlas dessa behov till efterfrågan i 

dess ekonomiska mening. Hasselbladh menar att sjukhusets olika avdelningar numera blivit 

aktörer på en fiktiv marknad där de köper och säljer olika produkter utefter de ekonomiska 

principerna efterfrågan och utbud. Ekonomistyrningen har även transformerat 

verksamhetschefernas rolldefinition från att vara verksamhetsexperter till att vara 

generalistchefer med en ökad ekonomisk medvetenhet. Genom det lokala budgetansvaret har 

de olika organisationerna inom den offentliga sektorn blivit separata med en tydlig gräns mot 

andra organisationer.  enomenet att “räcka varandra handen” (Hasselbladh, et al., 2008, s. 60) 

för att tillsammans lösa problem utan att ta hänsyn till var kostnaderna hamnar, har blivit en 

näst intill irrationell tanke då det inte är ett ekonomiskt ansvarsfullt tillvägagångssätt 

(Hasselbladh, et al., 2008). 

 

Eva Gustavsson redogör i Kvalitet utan gränser (2002) för sin forskning angående hur 

kvalitetsstyrningsidéerna omdefinierar etablerade verksamhetspraktiker. Gustavssons 

forskning fokuserar på att observera hur serviceingenjörer i två servicebaserade företag går 

tillväga under kundmöten och hur dess karaktär förändras genom ett förändringsarbete som 

ämnar till att öka kontrollen som företagen har över dessa kundmöten. Forskningen synar 

även en övergång från servicefältets etablerade praktik till en mer kommersiell produktifiering 

av själva servicekonceptet. Forskningen redogör för vad författaren benämner som det 

kollegiala skriptet, vilket innebär en jämlik relation mellan serviceingenjören och kunden med 

en stark lojalitet sinsemellan. Det kollegiala skriptet är alltså den benämning Eva Gustavsson 

använder för att klassificera den etablerade praktiken. Följaktligen riskerar detta kollegiala 

förhållande att minska serviceingenjörens lojalitet gentemot det egna företaget. 
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Fortsättningsvis ämnar förändringsprojektet att ändra förhållandet mellan dessa och därmed 

öka lojaliteten gentemot företaget istället för kunden. En viktig aspekt i forskningen är att de 

serviceingenjörer som tidigare endast ägnat sig åt kunskap om produkten och att upprätthålla 

kundlojaliteten genom gratis service, numera skolas om till skickliga säljare och därigenom 

har en ekonomisk samt affärsmässig medvetenhet. Där de tidigare hade ett jämlikt förhållande 

gentemot kunden har de, efter förändringsprojektet, en mer affärsmässig relation. Denna 

förändring benämner Eva Gustavsson som en övergång till ett service- och försäljningsskript 

som ämnar till att främja företagets vinstmaximerande syfte snarare än att fokusera på det som 

vore bäst för kunden. 

 

Öhrming och Sverke (2002) menar att sjukvården numera genomsyras av utvärderingskrav på 

flera nivåer. Ekonomisk redovisning, produktionsstatistik, kvalitetssystem och register 

existerar näst intill på alla sjukhus runtom i Stockholmsområdet. Socialstyrelsen bygger upp 

kvalitetsregister som verkar på nationell nivå och fungerar som riktlinjer för vad som är god 

medicinsk praxis, vilket med andra ord innebär riktlinjer för vad som menas med kvalitativ 

sjukvård. Bejerot och Erlingsdóttir (2002) anser att den etablerade kvalitetsidén och därmed 

även införandet av New Public Management inför en ny logik för att styra offentliga 

verksamheter. De menar dock inte att denna logik ersätter de gamla politiska och 

professionella logikerna, utan att denna fungerar parallellt med dessa. Den nya logiken 

innebär dock en omdefiniering av verksamheten, det vill säga att den omdefinierar vad som 

ska göras samt hur detta mäts och värderas. Denna omdefiniering leder till att kvalitetsidén 

materialiseras i form av att normer och handlingar förändras och formas efter den nya logiken. 

Detta menar de kan uppfattas som problematiskt för läkare och sjuksköterskor då 

professionens inflytande över kunskapsområdet minskar medan utomstående 

värderingssystem i form av marknad och byråkrati etableras och får allt mer makt. Detta är 

något som Bejerot och Erlingsdóttir anser kan innebära att den medicinska professionen helt 

förlorar inflytande och ansvar över utvecklingen inom kunskapsområdet och därmed inte kan 

kontrollera i vilken riktning utvecklingen ska ta i framtiden (Bejerot & Hasselbladh, 2002). 

 

Hasselbladh, Bejerot och Gustafsson (2008) argumenterar för att en ny styrningsregim 

etablerats i den svenska offentliga sektorn och därmed hälso- och sjukvården. Denna nya 

styrningsregim innebär att sjukvården präglas av mätning, utvärdering och styrning. 

Författarna menar dock att denna förändring inte är av en plötslig karaktär som revolutionerat 

den offentliga sektorn. Istället anser de att denna förändring, som uppmuntras av svenska 
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staten, sker under en längre tid genom olika incitament, lockelser och indoktrinering. Genom 

systematisk kunskapsbildning och kontinuerliga mindre förändringar i stor skala inom 

verksamheter, accepteras denna styrningsregim av anställda och chefer. Trots att denna regim 

inte alltid stämmer överens med den redan existerande verksamhetsregimen. Då denna 

styrning etableras och integrerar med de professionella praktikerna inom verksamheterna blir 

gränsen mellan vad som är styrningsregim och verksamhetsregim allt mer otydlig. Författarna 

menar att relationen mellan politik, ledning och verksamhet förändras. Förändringen av denna 

relation gör det möjligt för det medicinska området att till större grad präglas av en politisk 

styrning. Författarna redogör för Nicholas Rose och hans utveckling av liberal styrning, vilket 

innebär att samhället inte längre uppfattas som en sluten enhet utan att den snarare är 

uppdelad i olika sfärer bestående av ekonomi, familj, offentlighet och statsmakt. Hasselbladh, 

Bejerot och Gustafsson menar att liberal styrning har etablerats i Sverige och eftersom det 

medicinska området får en större prägel av den politiska styrningen innebär det med andra ord 

en större prägel av liberal styrning. Detta är något som författarna anser resulterar i 

förändringar som att den professionella autonomin förmodligen upphör för alltid 

(Hasselbladh, et al., 2008). 

 

4. Resultat & Diskussion 

4.1 Situationen från läkarnas perspektiv 

För att belysa läkarnas åsikter genomförs mejlintervjuer med två läkare, varav en av dem 

väljer att förbli anonym, samt analyseras debattinlägg från olika läkare. Den första intervjun 

genomförs med en ortopedläkare som har arbetat som läkare i sju år vid sin nuvarande 

arbetsplats, men sammanlagt arbetat inom sjukvården i ungefär 30 år. Intervjusubjektet 

förklarar att ledningen inte tar hänsyn till läkarkårens synpunkter. Läkaren menar att läkarna 

inte får gehör för sina synpunkter vilket denne menar skapar frustration och misstrivsel då 

ledningen ofta förändrar läkarkårens arbetsvillkor utan att ge läkarna en chans att påverka 

detta. Vidare förklarar läkaren att en vanlig arbetsdag numera styrs av att diskutera 

ekonomiska frågor och berättar att deras vardag ofta handlar allt för mycket om ekonomisk 

styrning och mindre om vad som är bäst för patienten. Intervjusubjektet menar att då explicita 

och mätbara mål används för att kontrollera effektivitet i dagens sjukvård har det en påverkan 

på läkarnas arbete i praktiken och berättar att för det mesta ligger vikten vid antalet patienter 

de behandlar. 
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Ytterligare intervjuas Laura Landucci som sedan fyra år tillbaka är ST läkare i internmedicin 

och gastroenterologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon beskriver kommunikationen 

mellan ledning och läkare genom att förklara att hon enkelt kan komma i kontakt med sin 

sektionschef, men hon upplever det som att diskussionsmöjligheterna med denna chef är 

begränsade. Kommunikation med högre chefer sker genom informationsmöten. Landucci 

förklarar att detta är möten där läkare, som anställda, blir informerade om beslut eller 

förändringar som redan fastställs av de högre cheferna. Hon menar att läkarna har svårt att få 

gehör för sina synpunkter och när de väl får gehör för vad de säger är det sällan den typ av 

gehör som har konsekvenser. Landucci påpekar att det finns förtroendebekymmer från 

läkarnas håll gentemot ledningen. Hon berättar att enligt årets medarbetarundersökning, på 

sjukhuset där hon arbetar, är förtroendet lågt. Läkarna är trötta på förändringar som 

implementeras uppifrån men som upplevs som meningslösa. Vidare berättar Landucci att 

ledningen däremot ofta kan lita på läkarkåren. De är lojala, präktiga och som kår är de inte 

speciellt kritiska. Som individer däremot menar hon att de är kritiska och att de ser igenom 

systemets brister. 

 

I dagsläget anser Landucci att hon inte kan utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Detta menar 

hon beror på strukturella problem som platsbrist på sjukhusen och ersättningssystem som inte 

gör det lönsamt att ta hand om patienter i sin helhet på ett effektivt sätt. Landucci är även 

kritisk mot det rådande dokumentationskravet samt det ovanligt ineffektiva journalsystem 

som används inom sjukvården idag. Hon menar att detta leder till ett “vansinnig tidslöseri som 

påverkar ens autonomi”. Landucci anser att misstolkningar angående dokumenteringskraven 

resulterar i att många dokumenterar för mycket vilket i sin tur försvårar för övriga läkare att 

hitta relevant information angående patienter. När dokumenteringen går till som den gör idag 

upplever Landucci det som att den känns mer som en disciplinering. Ytterligare anser 

Landucci att den ökade kostnadsmedvetenhet som idag präglar sjukvården påverkar hur hon 

kan utföra sitt arbete i praktiken. Hon menar att vården är ineffektiv. Istället för att behandla 

och ta hand om alla problem en patient har på en och samma gång uppmanas hon att skicka 

runt patienterna till andra läkare för bedömningar och utredningar. Hon berättar vidare att 

exempelvis mätbara mål har påverkat hur hon utför sitt arbete. Hon förklarar att hon tvingas 

träffa en del patienter på nybesök inom 30 dagar, som egentligen inte behöver träffa en läkare 

inom så kort tid. Medan patienter med kroniska sjukdomar som mår dåligt tvingas vänta 
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betydligt längre på att få träffa en läkare eftersom de inte har tillgång till garantitiden om 30 

dagar. 

 

De båda läkarna återger liknande svar i mejlintervjuerna vilket påvisar ett liknande tankesätt 

kring, samt en likartad inställning gentemot den rådande situationen inom svensk sjukvård. 

För att återge en bredare bild av vad övriga läkare anser angående denna problematik som 

diskuteras i denna uppsats genomförs även en litteraturstudie av olika artiklar och 

debattinlägg. Dessa hämtas från Läkartidningen och är skrivna av olika läkare runt om i 

Sverige. 

 

En distriktsläkare i Ryd vid namn Bengt Järhult uttrycker sig, i en artikel i Läkartidningen, på 

ett liknande sätt som våra intervjusubjekt gör. Järhult anser att “ersättningssystem i 

sjukvården måste bygga på förtroende och tillit”. Han anser att beställare och myndigheter 

måste börja lita på läkarna, det vill säga professionen, så att de kan utföra sina arbetsuppgifter 

på egen hand ur både ett medicinskt samt kostnadseffektivt perspektiv. Sven Ternov, som är 

specialist inom allmänmedicin på Ternova Lund, håller med Järhult och argumenterar i ett 

debattinlägg i Läkartidningen för att tillit är det allra mest centrala. Han menar att det är 

viktigt med tillit till att professionen själv på bästa sätt kan avgöra vad som är god vård och 

hur denna bör styras. Ytterligare argumenterar Ingemar Engström som är ordförande för 

Svenska Läkaresällskapets delegation i en artikel i Läkartidningen för medicinsk etik, för att 

“förändringar som skett, åtminstone i vissa landsting, utgör idag ett klart hot mot vår yrkesetik 

och vår professionalitet”.  örändringar som uppkommer i och med NPM anses vara orsaken 

till att läkarnas yrkesetik riskerar att fallera och att läkarna själva idag inte har en särskilt stor 

möjlighet att motverka detta. Engström menar att läkarna vill använda sin professionella 

kunskap i syfte för patientens bästa utan att påverkas av diverse störningsmoment såsom 

ersättningssystem eller statistik. 

 

Reaktionerna från Zarembas artikelserie gav upphov till läkaruppropet. Initiativtagarna 

bakom läkaruppropet är Lollo Makdessi och Märit Hamlin, vilka båda arbetar som läkare i 

Norrköping respektive Danderyd. I Läkartidningen framför de bägge läkarna anledningen till 

att de iscensätter läkaruppropet. Många diverse problem och missnöjen som Makdessi och 

Hamlin upplever i sin vardag på arbetsplatsen, fick ett sammanhang och kunde lättare 

förklaras när de läser Zarembas artikelserie. De inser med andra ord att olika problem som de 
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upplever på sin arbetsplats är kopplade till varandra och att det är sjukvårdssystemet i sig som 

behöver förändras. 

 

Läkaruppropet har idag strax över 9 300 underskrifter från mestadels läkare och annan 

vårdpersonal runtom i landet. Lollo Makdessi argumenterar för varför sjukvårdssystemet 

behöver förändras och berättar i ett debattinlägg i Läkartidningen att läkarna har ett ansvar att 

protestera när deras “yrkesetiska regler står på spel och när patienten riskerar att drabbas”. 

Hon berättar att det är många läkare som har liknande åsikter och tankar till det system som 

idag används och många av dem är enade om att det måste ske en förändring. Makdessi menar 

att läkarprofessionen måste gå samman för att gemensamt skapa en röst som kan argumentera 

för förändring mot en bättre sjukvård. Även Makdessi anser att sjukvårdssystemet idag är 

felkonstruerat då det främst är uppbyggt på ekonomiska och produktionsbaserade aspekter. 

Detta innebär rent praktiskt att läkarna måste redovisa att de är produktiva vilket i sin tur 

innebär en ökad administrativ börda, som Makdessi menar minskar realtid med patienter. 

Därmed anser hon att sjukvårdssystemet inte längre fokuserar på patienten i sig utan istället 

på produktivitet. Hon fortsätter med att berätta att den produktionsstyrda vården riskerar att 

urholka läkaretiken och antyder att i ett sådant system ses patienten mer som en produkt än en 

patient. “Enligt läkaretiken ska behovs- och människovärdesprincipen alltid gå först” berättar 

Makdessi, för att sedan påpeka att sådant inte är fallet idag då kostnadseffektivitet är vad som 

styr sjukvårdssystemet. Hon vill, precis som politikerna, ha en kostnadseffektiv sjukvård men 

anser att dagens system inte fungerar som det ska utan istället är kontraproduktivt och faktiskt 

försämrar sjukvården. Konsekvenserna av detta menar hon är att: 

 

Där politiker ser rationaliseringar, ser vi brist på vårdplatser och 

måste ägna en stor del av vår arbetstid till att leta sängar till 

patienter, eller skicka hem sjuka i brist på platser. Där politiker 

uppfattar kortade vårdtider som effektivisering oroas vi över ökat 

antal återinläggningar och komplikationer. – (Makdessi) 

 

Makdessi pekar ut det produktionsbaserade sjukvårdssystemet som en orsak till att läkarnas 

yrkesetik håller på att försvinna. I och med att läkarna inte längre kan kontrollera över vilka 

system som de bör arbeta utefter blir det även svårt att behålla en viss etik och förhållande 

gentemot patienten. Den utformade arbetsetiken ämnar till att framföra vårdens moraliska 

karaktär, varpå Makdessi menar att sjukvården alltid ska prioritera patienten. Idag används 
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DRG-systemet som omvandlar patienter till kunder i den mening att deras skattemedel går till 

landsting, som ersätter sjukhusen för åtgärder som läkare utfärdar. I andra termer köper 

patienterna åtgärderna. Lasse Carenvall, som är legitimerad psykiatriker från NU-sjukvården, 

väljer att istället fokusera sin kritik mot beställar- och utförarmodellen. Han berättar i ett 

debattinlägg i Läkartidningen att när han utbildade sig för ungefär 30 år sedan, fick han lära 

sig att vad han gjorde hade ett syfte. Syftet var att förbättra patientens hälsa, funktion och 

livskvalitet, men idag menar han att det handlar om att producera vård. Carenvall berättar att 

denna förändring är ett resultat av införandet av BUM, vilket enligt honom bara fokuserar på 

produktion och enkelt mätbara faktorer som kan räknas i statistik. 

 

Genom att inte kunna göra sig hörda, kan inte läkarna vara med och påverka utformningen av 

verksamhetsregimen. Detta innebär även att den uteblivna kopplingen mellan läkarnas 

önskade verksamhetsregim och den rådande arbetsregimen förblir densamma. I och med att 

läkarna inte kan vara delaktiga vid utformningen av verksamhetsregimen, kan de inte heller 

utforma en arbetsregim som söker att uppnå vad de anser är god sjukvård då detta definieras 

inom verksamhetsregimen. Deras påpekande om felaktig fokus indikerar att det råder en stor 

differens gällande uppfattningen om vad kvalitativ sjukvård är. Läkarna menar att kvalitativ 

sjukvård enligt landsting och ledning har en större fokus på ekonomistyrning och mätdata för 

kvalitetsdatabaserna snarare än patientfokus, vilket läkarna anser vara den riktiga definitionen 

av kvalitativ sjukvård. Skiljaktigheten mellan åsikterna tyder till att de som fattar besluten om 

hur sjukvården ska styras har en bristande verksamhetsförankring i den meningen att de 

frånser stora delar av läkaryrkets komplexitet. Landsting och ledning fattar beslut utefter det 

som dokumenteras i kvalitetsdatabaserna, vilka endast tar hänsyn till faktorer som är kopplade 

till system såsom DRG och BUM. Läkarna uttrycker ett bristande förtroende för deras 

förmåga att utforma och utföra sitt arbete, vilket leder till en misstro från läkarnas håll 

gentemot systemet. Detta innebär att transaktionskostnaderna stiger då läkarna anser att de 

byråkratiska regleringarna inte stämmer överens med hur de menar att sjukvården ska se ut. 

 

Makdessi och Hamlins initiativ uppskattas av många läkare runtom i landet och många av 

deras kollegor ansluter sig till debatten för att skapa denna gemensamma röst som Makdessi 

talar om. Läkarna är överens på flera punkter och många visar glädje över att någon tar 

initiativet att belysa problematiken. Christian Rauer, distriktsläkare och skolläkare i Norrtälje, 

skriver ett debattinlägg i Läkartidningen där han uttrycker sin glädje över att se att så många 

läkare tänker på liknande sätt, vilket han ser som en möjlighet att de tillsammans kan skapa en 
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lösning på problematiken. Han anser att deras yrke handlar om att genom medicinsk expertis 

och kunskap i första hand hjälpa och finnas där för patienten. Det är samhällsansvaret 

gentemot patienten som är det absolut viktigaste för läkarna. Detta är något som äventyras 

genom produktionsbaserade system såsom DRG och BUM då dessa system snarare bygger på 

prioriteringar i egenskap av att vara kostnadseffektiva. Zahraa Mahdi som är ST-läkare i 

Skövde uttrycker sig på följande vis, “Man är så trött på ständiga neddragningar, budget i 

balans, kostnadseffektivitet samt den ständiga bristen på vårdplatser!”. Hon anser att 

problemet ligger i att det är dålig kommunikation mellan läkare som arbetar inom sjukvården 

och de politiker som fattar besluten om hur denna sjukvård ska styras. Det som ger upphov till 

den problematik som Mahdi belyser är konceptet av styrande administratörer. Dessa managers 

besitter en helt avskild samling förmågor än vad som generellt sett förknippas med 

sjukvården. De har en ökad fokus på redovisningsmedel och resultaträkningar, varpå besluten 

fattas utifrån resultatssammanhang som sedan implementeras. I praktiken innebär detta 

kostnadsbesparingar som leder till exempelvis brist på vårdplatser, som Zahraa Mahdi 

hänvisar till. I och med att landstingen och sjukhusledningen i större utsträckning saknar 

kunskaper gällande vad det innebär att arbeta med patienter, ser vi tecken på en urholkning av 

sjukvården. Managers styr organisationen utifrån de mer allmänna kunskaperna som 

innefattar en mer ekonomiskt föreställning. Detta sätt att styra på stämmer inte överens med 

läkarnas uppfattning om vad som frambringar den bästa vården. De har inte heller en konkret 

förståelse för vad som sker högre upp i hierarkin. Att arbeta utifrån ekonomiska incitament är 

något som läkarna ser som ett obehagligt koncept. Konsekvensen av detta är att systemen kan 

bli kontraproduktiva i den meningen att ingendera part blir nöjd. 

 

Vidare fortsätter debatten och i en artikel från Läkartidningen framför Magnus Lichtenstein, 

som är pensionerad barnläkare i Trollhättan, att den viktigaste arbetsmiljöfrågan idag för 

läkarna är hur de själva upplever sin förmåga att utföra ett bra arbete. Han menar att 

läkaretiken är grunden för att läkarna ska uppleva att de gör ett bra arbete, men om denna etik 

urholkas är istället sannolikheten att en viss hopplöshet uppstår. Lichtenstein menar att 

detaljstyrningen som används inom sjukvården idag har en påverkan på, och faktiskt 

motverkar, läkarnas profession och arbetsmiljö. Bengt Järhult uttrycker även han sitt missnöje 

angående läkaretikens förfall. Han antyder att läkaretiken inte längre står över 

administratörers diktat, politiska svängningar och chefers opportunism. Läkarna idag har 

enligt hans uppfattning slutat att tänka på ett självständigt sätt och är istället redskap till 

sjukvårdssystemen. Enligt Järhult är den ökade mätningen som pågår i dagens 
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sjukvårdssystem inte bra utan skadar snarare vården och vårdkvaliteten. Sjukvårdssystemet 

bygger på mätning över läkarna och dessa mättal menar han snart finns i oändligt antal. 

Därmed riskerar systemet att göra doktorer inriktade på ersättning och uppfylla falska 

kvalitetsmått istället för att utveckla sin kunskap, etik och personlighet. Vidare berättar Järhult 

att sjukvårdssystemet ger preferens åt lönsamhet över medicinska prioriteringar. Han menar 

att han tvingas bedöma patienter utefter ekonomiska måttstockar, vilket han anser strider mot 

läkaretiken och anser att det nu har blivit en maktfråga om läkarprofessionens egna 

värderingar. Flera läkare håller med om vad Järhult skriver om och Bertil Hagström, som är 

allmänläkare i Södra Älvsborg, skriver i ett debattinlägg i Läkartidningen att sjukvårdens 

kvalitetsregister måste tas tillbaka av läkarna för att de på egen hand ska kunna använda dessa 

i det ständiga medicinska förbättringsarbetet. 

 

Den återkommande tankegången gällande läkaryrkets utsatta ställning, kopplat till vad läkarna 

menar är bakomliggande orsaken, tyder på en viss enighet inom yrkesgruppen. I ett flertal 

uttalanden vittnar vi om att läkarna har svårt att utföra sitt arbete utifrån en förändrad 

arbetsregim som inte stämmer överens med yrkesgruppens sedan tidigare etablerade 

arbetsetik. Kontinuerligt påpekande om hur DRG-systemet, BUM och New Public 

Management alltmer formar sjukvården till att efterlikna ett företag med ständigt 

resultatsbegrundande. Enigheten hjälper oss att identifiera de likartade värderingar som 

yrkesgruppen verkar besitta. Många påpekar vikten av att det är patienten som ska vara i 

centrum och att det är en väldigt påfrestande process ur ett samvetesperspektiv att exempelvis 

behöva flytta på patienter på grund av brist på vårdplatser, vilket Zahraa Mahdi redogör för. 

Läkaryrkets arbetsregim präglas idag av standardisering och kontroll, varpå vi argumenterar 

för en förenkling av synen på läkarnas praktiska arbete. Kvalitativ vård utgörs baserat på vissa 

utvalda faktorer som representeras i kvalitetsdatabaser och som slutligen blir underlag för 

analyser och vidare diskussioner gällande effektivisering. Läkarna tvingas arbeta utifrån 

bestämda riktlinjer istället för den arbetsetik som de själva anser lämplig. Situationen ger 

upphov till diskussionen om vare sig detta innebär en alltmer regelstyrd och byråkratiskt 

präglad sjukvård. Dessvärre kan inte en byråkrati vara effektiv så länge det råder en ökad grad 

av misstro till styrsättet inom organisationen. Denna misstro, som läkaruppropets storlek i 

form av de cirka 9 300 namnskrifterna påvisar, ger upphov till att läkarna motsätter 

organisationens legitima auktoritet. Detta innebär att organisationen saknar målenlighet och 

därigenom en ökad grad av transaktionskostnader. Fortsättningsvis ger sjukvårdens DRG-

system och kvalitetsregister upphov till en ökad kontroll av läkarnas arbetsprocess, vilket 
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läkarna däremot inte stödjer då arbetssättet även formas av dessa system till något som 

läkarna inte anser vara kvalitativ sjukvård. Den ökade kontrollen innebär att 

administrationskostnaderna ökar för organisationen då läkarnas arbete är svårt att styra. 

Kombinationen av det bristfälliga förtroendet gentemot den legitima auktoriteten och de 

ökade administrativa kostnaderna som tillkommer vid övervakningen av läkarnas invecklade 

arbete leder till att byråkratin renderas ineffektiv då dess transaktionskostnader ökar. 

 

Vidare är det många läkare som talar ut om sitt missnöje angående den ökade administrativa 

bördan som kommit i och med införandet av NPM inom sjukvården. Ville Wallenius, som är 

kirurg i Sahlgrenska, berättar i ett debattinlägg i Läkartidningen att deras arbetssituation blir 

allt sämre. Han anser att den redan är näst intill omöjlig, vilket beror på allt fler administrativa 

arbetsuppgifter och tidsbrist. Wallenius berättar att hans sjukhus införskaffar nya 

registreringssystem angående arbetstider och på grund av att han inte hinner få in rutinerna 

gällande detta system, får han inte mer än ungefär femton minuter till lunch. Fortsättningsvis 

berättar Wallenius att han inte kan prioritera att lära sig detta system för att han inte har 

tillräckligt med tid för sina patienter. Vidare säger han att “våra datasystem upplevs med varje 

uppdatering sämre och mer tidskrävande, vilket gäller även journalhanteringssystemen”. Han 

får gehör från Gerhard Kjellén, som är läkare på Länssjukhuset i Kalmar, som menar i ett 

debattinlägg i Läkartidningen att om exempelvis nya IT-system ska införas måste läkare vara 

med och testa dem innan de börjar användas i praktiken. 

 

4.2 Vad säger sjukhusledningen? 

I en intervju med Ole Alvin, internrevision på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, 

redogör han för hur den interna kontrollen på sjukhuset är strukturerad och hur den fungerar. 

Han kopplar den teknologiska utvecklingens framfart till ökningen i produktivitet och 

effektivitet inom sjukvården. Alvin anser att det absolut största framsteget som gjorts under 

hans levnadstid är digitaliseringen, som han menar bland annat förenklar olika processer 

såsom att boka tider samt få en överblick av patientdata. Digitaliseringen ger upphov till 

användandet av databaser och datorprogram som han menar även underlättar 

dokumentationsprocesserna inom sjukvården. Alvin tar upp en rad positiva effekter som är 

direkt kopplade till digitaliseringen, däremot spekulerar vi kring dess mer indirekta 

konsekvenser. Vi funderar om förenklingen av dokumentationen ger upphov till en ökad grad 

av administrativt arbete, som Eva Bejerot (2002) benämner som en kombination av 
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dokumentation, samordningar av vårdinsats samt även DRG-rapporteringar. Alvin ger oss en 

förenklad förklaring av hur DRG-systemet fungerar, vid varje utfärdad åtgärd ska läkaren 

fylla i de olika parametrar som härrör till poängsystemet. För att belysa systemets komplexitet 

citerar han en tidigare högt uppsatt person inom sjukhuset, som sade: “Vårt ersättningssystem 

är så pass komplicerat att de personer som har skapat det inte ens kan förklara det”. Däremot 

menar Alvin att användandet av datorprogram gjort det fullt möjligt att bruka systemet. Det 

skulle med andra ord vara närmast omöjligt att beräkna DRG utan digitala medel. Vi menar 

att det finns en koppling mellan digitaliseringen och ökningen av den administrativa bördan. 

Genom att förenkla dokumentationen möjliggörs användandet av systemet på en daglig basis. 

Detta innebär att dokumentering blir en del av det dagliga arbetet, vilket leder till att läkare 

spenderar allt mer tid åt att fylla i parametrar istället för att vårda patienter. 

 

Alvin förklarar även att åtgärderna tillskrivs en ekonomisk ersättning för att sjukhuset ska 

kunna få ersättning för de krafttag som åtgärden kräver av sjukhuset. Vi finner att den ökade 

graden av dokumentering kan ge upphov till en problematik som är sammankopplad till den 

ekonomiska ersättning som varje utfärdad DRG-klassificering genererar. Vården som läkare 

ger registreras i kvalitetsdatabaser som används för att jämföra hur varje sjukhus förhåller sig 

till kvalitativ sjukvård och genom detta skapas riktlinjer för hur läkarna faktiskt ska arbeta. 

Genom att definiera vad kvalitativ sjukvård är utifrån dessa kvalitetsdatabaser, får 

organisationens teknostruktur en större betydelse. Teknostrukturen analyserar hur läkarnas 

arbetsprocess fungerar och hur den ska göras mer effektiv genom att införa standardiseringar. 

Dessa standardiseringar formar arbetsprocessen till att arbeta utefter de mått som anses 

innebära kvalitativ sjukvård. Fortsättningsvis fungerar DRG-systemet även likt en 

kontrollmekanism som möjliggör övervakning från managers då kontrollen inte längre 

baseras på godtyckliga antaganden om hur arbetet ska utföras. Istället baserar dessa managers 

sitt omdöme på de riktlinjer och formaliseringar som tillgängliggjorts i samband med 

definitionen av kvalitativ sjukvård genom kvalitetsdatabaserna. Denna kontrollregim leder 

läkarna till att arbeta utifrån mer ekonomiskt inriktade verksamhetsmål, eftersom sjukhusen 

har en mer företagsliknande omgivning med en ökad fokus på produktion, produktförsäljning 

och marknadsföring. Sjukhuset kan påstå att de har kvalitativ sjukvård om de arbetar utefter 

de utsatta målen, vilket kan fungera som ett medel för marknadsföring. Vi menar att dessa 

riktlinjer i viss mån bildar en förenklad bild av läkarnas arbetsprocess genom att bortse från 

faktorer som inte kan mätas. Läkarnas förmåga och expertis som kretsar kring problemlösning 
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och faktiskt vård, minimeras genom att systemet förmår dem till att ställa diagnoser för att 

generera DRG-poäng. 

 

Innan införandet av NPM definierades god sjukvård av läkarprofessionen, men genom dessa 

kvalitetsregister är det numera en fråga för politiker. Detta kommer som ett resultat av en 

ökad misstro gentemot professionens förmåga att själva utforma vad denna kvalitativa 

sjukvård är. Denna misstro stämmer till synes överens med Alvins syn på sjukvårdens 

struktur. Han menar att sjukvården inte kan baseras på konceptet att sjukvårdspersonalen 

säger “Vi gör alltid vårt bästa!”. Istället måste det finnas incitament som försäkrar att 

personalen alltid agerar i enlighet med den bästa möjliga vården. Alvin uttryckte kritik mot 

Maciej Zarembas artikelserie där Zaremba framför att sjukvården är felkonstruerad som ett 

resultat av New Public Management. Alvin anser att Zaremba inte presenterar en rättvis 

analys av systemet. Alvin återberättar att innan ersättning per åtgärd infördes präglades 

sjukvården av långa köer, vilket innebar att sjukvården var mindre effektiv. Förändringarna 

medför att köerna upplöses och att fler patienter kan träffa läkare. Han fortsätter genom att 

förklara att “sjukvården är väldigt lättsåld” med vilket han menar att i princip alla människor 

behöver sjukvård, varpå vår tolkning är att alla människor är potentiella kunder. Han 

poängterar däremot vikten av landstingets ägande genom att framföra att det är dem som ger 

ut ersättningen för varje DRG-klassifikation och fortsätter med att påpeka landstingets 

ekonomiska begränsningar, varefter dessa även blir sjukhusets begränsningar. Han passar på 

att förklara hur kostnadsmedvetenhet kommer i kontakt med sjukvården genom att kortfattat 

redogöra hur konceptet intäkter fungerar inom sjukvården. Alvin framför att för att kunna 

redovisa intäkter krävs det att sjukhuset säljer någon form av produkt, denna produkt 

definieras som DRG som alltså köps av patienterna i form av skattemedel till landstingen som 

därefter ersätter DRG-klassifikationerna. 

 

Vidare redogör Alvin för sjukhusets interna kontroll. Sjukhusets interna kontroll är uppbyggt 

kring en modell som kallas för COSO, vilket står för Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission. Modellen är ursprungligen ett styrdokument från landstinget 

som delar upp intern kontroll i ett flertal nivåer och delmoment, varpå det första steget kallas 

styrmiljö och kontrollmiljö. Alvin berättar att styr- respektive kontrollmiljö inom sjukhuset 

handlar om att förenkla direktiv för att kunna kommunicera ut dessa på ett begripligt sätt inom 

organisationen. Vidare förklarar han hur sjukhuset själva definierar styr- och kontrollmiljö. 

Alvin redogör för sjukvårdens begynnelse och att det då var patienten som vårdar sig själv. 
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Successivt förändras dock detta och patienten börjar förlita sig på andra genom att överlåta 

vården till en annan individ, vilket Alvin menar är outsourcing. Han förklarar att det finns tre 

grundprinciper för outsourcing, varpå den första är att den nya vårdaren inte utför denna tjänst 

grattis. Detta betyder att patienten måste betala för sig, vilket leder till den andra punkten i 

form av att patienten ställer vissa krav på att den nya vårdaren har vissa egenskaper och 

kunskaper som en säkerhet till att vårdaren kan göra ett bra jobb. Slutligen tillkommer även 

resurser i form av exempelvis lokaler och brukningsmateriell som krävs för att genomföra 

vården. Dessa tre grundprinciper förklarar han sedan är vad som även utgör grunden i 

sjukhusets verksamhetsflöde. Verksamhetsflödet är en cirkulär process som beskriver hur 

organisationen fungerar på en övergripande nivå. Alvin konstaterar att då det kostar pengar 

för organisationen att bedriva sin verksamhet krävs det även att de genererar intäkter. 

Sjukhusets intäkter består av uppdrag och avtal i form av vård, forskning, utbildning och 

innovation som sjukhuset producerar och därefter säljer till patienter samt uppdragsgivare 

såsom exempelvis landstinget. Han påpekar dock att organisationen inte har ett 

vinstmaximerande syfte, likt privatägda företag, vilket han även menar skapar en viss 

problematik. Alvin påpekar att problematiken ligger i att sjukhusets resultat sammankopplar 

alla dess delar med den ekonomiska aspekten av ett företag. Utöver sjukvårds-, utbildnings- 

och forskningsinnehåll måste sjukhusets resultat även ta hänsyn till vilka intäkter de genererar 

eller vilka kostnader de ska skära ner på. Sjukhuset har med andra ord ett ansvar att tänka på 

dess samhälleliga obligationer samtidigt som det ska balansera en budget, vilket kan innebära 

problem sett till prioriteringar. För att säkerställa en positiv budget krävs det ibland 

kostnadsbesparingar, vilket skulle vara att kompensera exempelvis vårdplatser och personal 

mot ekonomisk säkerhet. Alvin avslutar sin förklaring av verksamhetsflödet genom att påpeka 

att kunderna är patienterna och om kunderna är nöjda, då fungerar verksamhetsflödet. 

 

Alvin fortsätter med att redogöra för den interna kontrollen och berättar att det finns olika 

styrområden för var denna kontroll utförs, exempel på dessa är avtal, intäkter, resurser, 

produktion, resultat samt kunder. Alvin poängterar att det viktiga med dessa styrområden är 

att de besitter särskilda egenskaper, såsom att intäkter ska ligga på en viss nivå eller att 

personalen ska uppföra sig på ett specifikt sätt. För att dessa områden ska kunna kontrolleras 

påpekar Alvin återigen att det är viktigt att göra informationen lättförståelig genom olika 

styrmodeller. Utöver dessa modeller berättar Alvin att även landstingen har egna synpunkter 

på hur vissa processer ska skötas, vilka de framför genom olika ägardirektiv, policydokument 

och riktlinjer. Alvin förklarar vidare att beslut inte enbart fattas av sjukhusledningen, utan att 
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ledningen även delegerar vidare ansvar ner till sjukhusdirektörer som i sin tur även de kan 

delegera vidare ner till divisionschefer. Sjukhuset har även ett ansvar gentemot samhället, 

vilket därmed innebär att medborgare har rätt till synpunkter på hur vården ska skötas. 

Medborgarnas synpunkter framförs genom stiftandet av lagar som sjukhuset därefter måste 

förhålla sig till. Det Alvin berättar målar upp en tydlig hierarkisk struktur genom delegering 

och med distinkta inslag av externa lagverk, organisatoriska regleringar och arbetsmässiga 

riktlinjer som påverkar hur sjukhusets verksamhet ser ut. En distinkt hierarkisk struktur ger 

upphov till en mer mekaniserad styrform med tydligare ansvarsområden varpå managers i 

organisationens strategiska apex och centrallinje får ökad betydelse. Genom mer snävt 

definierade ansvarsområden blir anställda, både läkare och managers, specialister på sina 

områden eftersom de huvudsakligen fokuserar på sina ansvarsområden. Detta kombineras 

med de lagverk, regler och riktlinjer som organisationen tar hänsyn till för att skapa olika 

former av rutiner eller standards för hur arbetet ska utföras och därför menar vi att dessa 

arbetsprocesser renderas kontrollbara. Besluten vad gäller det som ska tas hänsyn till i 

organisationen sker över läkarnas arbetsnivå, vilket antyder till att läkarna i sig inte tar del av 

dessa beslut. Fortsättningsvis innebär detta att läkarna inte har förmågan att ta del av att sätta 

upp de mål som arbetsprocessen ämnar till att uppfylla och inte heller tar de del av 

diskussionen om på vilka sätt detta bäst sker. 

 

Intern kontroll innebär omfattande regler för de anställda, till exempel hur en läkare ska 

rapportera sina arbetstider då denne jobbar jour eller liknande. Detta styrs av administrativa 

processer som fungerar så länge funktionalitet råder. Alvin berättar att det pågår en ständig 

granskning över dessa administrativa processer för att funktionaliteten ska uppnås. Denna 

granskning menar han gäller alla och att även han själv står under granskning. Granskningen 

utförs genom granskningsåtgärder och kontrollaktiviteter som kontinuerligt säkerhetsställer 

att dessa processer är på plats och fungerar som de ska. Vidare understryker han vikten av 

utbildningen. Under utbildningstiden görs läkare medvetna om vad de får och inte får göra. 

Detta menar Alvin bidrar till en bättre intern kontroll på sjukhuset, eftersom läkarna följer den 

funktionalitet som intern kontroll strävar efter att uppnå. Det krävs med andra ord mindre 

krafttag från sjukhuset för att läkare ska arbeta utefter sjukhusets riktlinjer, då de lär sig detta 

under utbildningen. Alvin understryker att kontinuerliga kontroller är en väldigt viktig 

funktion för att säkerställa att anställda arbetar i enlighet med dessa riktlinjer. 
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Alvin redogör för indoktrineringens betydelse i förhållande till den interna kontrollen då han 

påpekar att en god intern kontroll främjas av att personal utbildas inom organisationen, varpå 

organisationens normer och värderingar implementeras i individen. Resonemanget ger 

upphov till den målenlighet som byråkratin ämnar uppnå. I och med att organisationen själva 

utbildar personalen, står de med uppgiften av att avgöra vilken kunskap som är viktig att 

besitta. Detta översätts i att den utbildade personalen besitter förmågor som stämmer överens 

med vad sjukhuset anser vara nödvändigt för att uppnå kvalitativ sjukvård, vilket definieras 

utifrån de kvalitetsdatabaser som vi tidigare redogjort för. Följaktligen menar vi att 

indoktrineringen fungerar som en delförklaring till varför läkarna inte reagerat tidigare på 

minskande förmåga att påverka utformningen av deras egen yrkesutövning. De läkare som 

utbildas av sjukhusen baserar sin uppfattning kring det rådande systemet utifrån den 

information de besitter gällande hur arbetsprocessen bör vara. Genom sin utbildning får 

läkarna sjukhusets uppfattning om de mål som arbetsprocessen bör uppnå. 

 

Alvin berättar att det finns ett så kallat riskforum där synpunkter från exempelvis 

divisionschefer kring dessa riktlinjer kan framföras och diskuteras. Han framför att de flesta 

divisionschefer tidigare har varit doktorer men att de, som divisionschefer, snarare blivit 

managers med en ökad kunskap inom det administrativa. Han fortsätter med att administration 

i sig är en egen kunskap och det krävs en balans mellan sjukvårdskunskap och mer 

administrationsinriktad kompetens. Han konstaterar att som divisionschef finns det inget krav 

att tidigare varit läkare, då en divisionschef kan vara en individ med administration som 

ursprungsprofession. 

 

5. Slutdiskussion och slutsatser 

DRG-systemet är en av de mest centrala komponenterna i dagens sjukvård. Genom att ersätta 

varje DRG-klassifikation omvandlar systemet de diagnoser och åtgärder som läkare utfärdar 

till produkter. Dessa produkter säljs till patienter som inom New Public Management 

benämns som kunder, varpå värdet av en DRG-klassifikation avgörs baserat på dess uppnådda 

poäng. Genom att registrera dessa åtgärder i kvalitetsdatabaser bildas riktlinjer i den mån att 

vissa åtgärder är direkt bättre än andra. Detta menar Öhrming och Sverke (2002) resulterar i 

att det bildas en medicinsk praxis som läkarna tvingas utgå efter i och med att systemet 

dikterar att de annars inte erbjuder kvalitativ sjukvård. Konceptet ger upphov till att läkaryrket 
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kontrolleras utifrån vad som, enligt landstingens kvalitetsdatabaser, anses vara kvalitativ 

sjukvård varpå standardiseringarna inom arbetsprocessen ger upphov till en förenklad syn på 

läkaryrkets arbetsprocess. Genom att bortse från vissa faktorer och endast mäta det som är 

mätbart, skalar systemet av stora delar av läkaryrkets komplexitet. Läkarna omvandlas således 

till försäljare som utgår ifrån ett vad Gustavsson (2002) benämner som ett försäljningsskript 

för att försäkra att produkten de säljer når högsta möjliga DRG-poäng vilket resulterar högsta 

möjliga ersättning, som slutligen även innebär den mest kvalitativa vården. 

 

Administratörerna besitter inte erfarenhet av att arbeta med patienter, varpå Townley (2002) 

menar att deras expertis ligger i att göra organisationen effektiv ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Deras överordnade roll som managers innebär att de även besitter auktoritet över läkarna 

genom byråkratins hierarkiska struktur. I praktiken innebär detta att läkarnas vårdbaserade 

åsikter ersätts av administratörernas mer ekonomiska synpunkter. I och med att besluten som 

fattas, gällande hur sjukvårdssystemet ska se ut och utformas sker över läkarnivå har inte 

läkarna behörigheten eller förmågan att ta del av utformningen av verksamhetsregimen. Detta 

innebär att de inte är delaktiga i processen av att utforma de mål, ideal och etik som läkaryrket 

söker att uppnå. Samtidigt hindrar kontrollregimen, i form av en kontrollerbar medicinsk 

praxis, läkarna från att kunna bestämma vilken arbetsregim de ska arbeta utefter för att uppnå 

den upprättade verksamhetsregimen. Sammanfattat anser vi att läkarna, som ett resultat av att 

inte kunna ta del av verksamhetsregimens utformning, har förlorat sin professionella 

autonomi. 

 

6. Kritik 

Kritik vi riktar mot denna studie är att det finns relativt lite primär data, då vår primära data 

består av totalt tre intervjuer. I och med att vi inte kunde genomföra mer än tre intervjuer så 

kan vi ställa oss kritiska till om vi uppnådde mättnad med vårt intervjumaterial. Vi menar att 

vi är kritiska till om vi, genom, intervjuerna kunde skapa en tillräckligt nyanserad bild av 

respektive parters åsikter och uppfattningar kring ämnet. Därmed brister vår primära data till 

en viss del och generaliserande diskussioner går därmed att ifrågasätta. Vi kan däremot 

motivera mot detta genom att den sekundära data som vi samlar in utgör kärnan i det 

empiriska materialet och ger oss en relativt övergripande bild av läkarnas uppfattning. Detta 
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stärks ytterligare av att läkaruppropet, som har ungefär 9 300 underskrifter, ställer sig bakom 

initiativtagarna gällande deras uppfattning om sjukvårdens problematik. 

 

7. Förslag på vidare forskning 

Under intervjun med Ole Alvin dyker diskussionen angående sjukvårdens utveckling upp. 

Alvin förklarar att utvecklingen inom sjukvården länge har präglats av ökad administration. 

Han förklarar att då intäkter respektive kostnader är en central del inom sjukvården är det 

viktigt att få fram information angående dessa, något han menar är svårt. Han understryker att 

det råder en stor skillnad på insatserna vid olika åtgärder, vilket han då menar kräver olika 

ersättningar. Dessa ersättningar ger alltså upphov till mer mätning enligt Alvin. Han ställer sig 

även frågande till Zarembas kritik angående sjukvårdens utveckling genom att fråga sig “vad 

är alternativet då?”. Han anser dock att sjukvården är på väg bort ifrån DRG-systemet för att 

därmed få en minskad grad av detaljstyrning samt sänkta administrativa kostnader. Han menar 

även att sjukvården alltmer rör sig ifrån principerna gällande mätbarhet och påpekar att 

sjukvården står inför stora förändringar. Under studiens gång analyserade vi även ett flertal 

artiklar och debattinlägg där flera läkare har samma uppfattning om sjukvårdens framtid som 

Alvin. En läkare uttrycker att sjukvården står inför ett paradigmskifte samtidigt som ett flertal 

andra läkare påpekar att läkare har gjort ett bra jobb vad gäller att skapa en gemensam röst, 

men att de inte riktigt kommer med konstruktiva förslag på ett alternativ till systemet. De 

menar att läkarkåren måste engagera sig och hjälpa till med att utforma det nya 

sjukvårdssystemet. Vårt förslag på vidare studier är att undersöka hur en sådan förändring 

skulle kunna gå till för att landsting, ledning och läkare ska kunna komma överens om vad 

kvalitativ sjukvård är. Genom att enas över vad kvalitativ sjukvård är, föreslår vi även att 

analysera läkarnas potentiella förmåga att återigen kunna ta del av att utforma 

verksamhetsregimen samt arbetsregimen och således även möjligtvis även återfå viss 

autonomi. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Mejlintervju med läkare 

1. Föredrar Ni att vara anonym i vår uppsats eller skulle vi kunna använda oss av Ert 

namn? 

 

Svar: 

 

 

 

2. Vilken typ av läkare är Ni? Vilken titel har Ni? 

 

Svar: 

 

 

 

3. Hur länge har Ni varit anställd på Er nuvarande läkarposition? Har Ni tidigare haft 

anställning inom sjukvården? 

 

Svar: 

 

 

 

4. Hur upplever Ni att kommunikationen med ledning är? Har Ni möjlighet att enkelt 

komma i kontakt med ledningen vid behov? 

 

Svar: 

 

 

 

5. Hur upplever att Ni relationen till ledningen är? Känner Ni att Ni får gehör för sina 

synpunkter? 

 

Svar: 

 

 

 

6. Tror Ni det råder några förtroendebekymmer mellan ledningen och läkarna? Känner 

Ni att läkare respektive ledningen kan lita på varandra? Motivera gärna Ert svar. 

 

Svar: 

 

 

 

7. Känner Ni att Ni kan utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt eller anser Ni att det finns 

svårigheter som förhindrar detta? Om det finns svårigheter: ligger ledningen eller 

ledningens sätt att styra till grund för dessa? 

 

Svar:



 
 

8. Innan New Public Management, besatt läkaryrket förmågan att själva strukturera upp 

yrkesområdets arbetsetik och därigenom besatt även läkarna, som yrkesgrupp, 

förmågan att kontrollera varandra utifrån arbetsetiken. Sedan 1990-talet kom 

landstingen med nya direktiv som innebar en ökad dokumentation av läkarnas 

arbetsprocess. Känner Ni att denna ökade dokumentation av arbetsprocessen har 

påverkat läkaryrkets egen autonomi? 

 

Svar: 

 

 

 

9. Känner Ni att den ökade dokumentationen påverkar Er förmåga att utöva Ert arbete i 

praktiken? 

 

Svar: 

 

 

 

10. Dessa direktiv innebar även en ökad kostnadsmedvetenhet samt ett nytt 

ersättningssystem inom sjukvården. Har dessa direktiv satt en ekonomisk prägel på 

läkaryrket och på vilket sätt skulle Ni säga att det har påverkat Ert sätt att arbeta på? 

 

Svar: 

 

 

 

11. Vårdens effektivitet bedöms utefter explicita och mätbara mål som exempelvis antal 

patientbesök. Känner Ni att dessa mål har haft en påverkan på hur Ni utför Ert arbete? 

 

Svar: 

 

 

 

12. Hur är Er inställning i förhållanden till dessa direktiv? 

 

Svar: 

 

 

 

13. Har Ni något ytterligare Ni skulle vilja tillägga? 

 

Svar: 

 

 

  



 
 

Bilaga 2: Intervjufrågor till ledningen på Karolinska Universitetssjukhuset 

1. Får vi använda Ert namn i vår uppsats? 

 

2. Vilken anställning har Ni inom sjukhuset? 

 

3. Vilka arbetsuppgifter innebär Er position? 

 

4. Hur länge har Ni varit anställd på sjukhuset? 

 

5. Hur länge har ni varit anställd på Er nuvarande position? 

 

6. I början av 1990-talet gav landstinget ut nya direktiv som innebar att sjukhusen 

uppmanades till ökad fokus på kostnadseffektivisering i samband med ett 

decentraliserat kostnadsansvar, vilket innebar att de individuella sjukhusen stod som 

ansvariga för denna kostnadseffektivisering. På vilket sätt skulle Ni säga att detta 

påverkade detta sjukhus?  

  

7. Vårdens effektivitet bedöms utefter explicita och mätbara mål som exempelvis antal 

patientbesök. Vad skulle Ni säga att detta hade för inverkan över läkarnas förmåga att 

bidra med den bästa möjliga vården sett till deras expertis? 

 

8. Hur gick sjukhuset tillväga för att implementera dessa direktiv? 

 

9. Vilken/vilka var de största svårigheterna ledningen stötte på vi implementeringen? På 

vilket sätt hanterar/hanterade ledningen dessa svårigheter? 

 

10. Hur stort inflytande skulle Ni säga att läkarna har/hade vid dessa reformer? 

 

11. På vilket sätt känner ledningen av läkarnas inflytande? Inflytande i den mening att de 

är delaktiga i beslutsfattande. 

 

12. Hur överser ledningen att dessa direktiv faktiskt efterföljs i det dagliga arbetet på 

sjukhuset? 

 

13. Hur skulle Ni beskriva ledningens kontakt med läkarna? 

 

14. Tror Ni att ledningens kontroll av läkarna påverkar deras yrkesutövning? I så fall, på 

vilket sätt? 

 

15. Tror Ni det råder några förtroendebekymmer mellan ledningen och läkarna? Motivera 

gärna Ert svar (fråga beroende på respons). 

 
16. Vad är Er personliga uppfattning angående de förändringar vi nämnt tidigare i 

intervjun, det vill säga fokus på kostnadseffektivisering, det decentraliserade 

kostnadsansvaret och fokus på mätning av utpräglade mål? 


