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SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats är en kvalitativ fallstudie om ledarskap, kommunikation, delaktighet och 
målstyrning på Område Rehabilitering vid Universitetssjukhuset i Örebro. Studien omfattar 
tre semistrukturerade intervjuer med områdes-, kliniks- och avdelningschefer. 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur Rehabiliteringsområdets chefers beskrivningar 
av begreppet ledarskap stämmer överens med teori om gott ledarskap. Detta då USÖ i sina 
verksamhetsplaner framhäver ett ”bra ledarskap” som en viktig framgångsfaktor. Vidare är 
uppsatsens syfte att skapa en ökad förståelse för och beskriva hur cheferna arbetar med 
ledarskap, kommunikation, delaktighet och målstyrning för att uppnå ett bättre resultat vid 
den Kvalitets, Arbetsmiljö och Kompetens (KAK) undersökning som ska genomföras under 
hösten 2006. 
 
De frågeställningar vi avser att besvara för att uppfylla uppsatsens syfte är: 

•  Hur beskriver cheferna inom Rehabiliteringsområdet ledarskap? Går deras 
beskrivningar att relatera till teori om gott ledarskap? 

 
•  Hur arbetar cheferna inom Rehabiliteringsområdet med ledarskap genom 

målstyrning, kommunikation och delaktighet för att uppnå ett bättre resultat vid 
KAK 2006? 

 
Vi har funnit tydliga kopplingar mellan alla tre respondenternas ledarskapsbeskrivningar och 
teori om gott ledarskap. Deras ledarskapsarbete präglas av en öppen dialog och utvecklas i 
samarbete med medarbetarna. Kommunikationen sker främst person till person men e-post 
och intranät används också flitigt för att kommunicera. Delaktigheten främjas genom en 
kontinuerlig och öppen dialog med medarbetarna, som även är med och sätter klinikens mål. 
Målstyrningen på Rehabiliteringsområdet sker mot de fem fokusområden som USÖ arbetar 
efter; Personal, Produktion, Patient, Ekonomi och Forskning och Utveckling (FoU) och 
präglas av att cheferna har en stor handlingsfrihet och lyssnar till medarbetarnas åsikter i 
arbetet med att uppfylla dessa mål. 
 
För att sätta våra respondenters svar i ett större sammanhang har vi gjort en kompletterande 
intervju med USÖs personalchef Ove Petersson som finns sammanfattad i Bilaga 3. 
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1 Inledning 
 
Hälso- och sjukvården i Sverige är av intresse för hela allmänheten som en av 
kärnverksamheterna i dagens samhälle. Det finns många intressenter i och omkring hälso- och 
sjukvården som på olika sätt bidrar till verksamheten och på samma gång är beroende av den. 
Ansvariga för verksamheten, till exempel politiker, granskas av massmedia och brister som 
väntetider och felbehandlingar uppmärksammas ständigt. Innovationer inom den medicinska 
utvecklingen har stort nyhetsvärde och skapar förväntningar om möjligheter till bot och högre 
livskvalitet.2 
 
Under det senaste decenniet har utvecklingen inom vård och omsorg gått mycket snabbt. 
Samtidigt som ny teknologi och nya forskningsrön införlivas i vården pågår omfattande 
strukturomvandlingar och omorganisationer med krav på kostnadseffektivitet. Dessa 
förhållanden påverkar alla medborgare som har behov av vård och omsorg lika väl som 
beslutsfattare, vårdgivare och personal.3 Hälso- och sjukvården har upplevt ett stort 
omvandlingstryck med krav på fortlöpande rationalisering, effektivisering och anpassning till 
nya medicinska teknologier och informationsteknologi, vilket har inneburit en ökad press på 
hälso- och sjukvårdens chefer och dess ekonomistyrning.4 
 
Hälso- och sjukvårdens administration har även den genomgått en omfattande förändring. 
Decentraliseringen har ökat samtidigt som det har gjorts försök med konkurrens och 
marknadstänkande inom hälso- och sjukvårdens organisation, vilket innebär att den 
administrativa verksamheten måste anpassas till organisationens utveckling. Det handlar 
framför allt om förändringar av styrsystem och ledarskap.5 
 
För att höja hälso- och sjukvårdens kvalitet genomförs satsningar på rationaliseringar och 
kompetensutveckling. I klartext innebär detta nedskärningar och olika utvecklingsarbeten 
såsom implementering av nya ekonomistyrningskoncept för den offentliga sektorn. Det finns 
ett intresse i att se hur sjukvården klarar av dessa motstridigheter; avveckling och utveckling. 
Det ligger också en svårighet i att sammanföra de politiska, ekonomiska och medicinska 
aspekterna i sjukvårdens verksamhetsstyrning. Sjukvården har i allmänhet bra 
basredovisningar för tid, ekonomi och personal, men det finns potential att vidareutveckla så 
att dessa möjligheter kan användas fullt ut.6  
 
Skattemedel som i stor utsträckning finansierar den offentliga sektorns verksamheter, är en 
knapp resurs. Då denna resurs använts ineffektivt har detta lett till ett missnöje i samhället 
som föranlett förändringarna av den ekonomiska styrningen och ledarskapet. Betoningen 
under förändringsarbetet låg på samverkan och samarbete och förhoppningen var att 
samverkan över organisatoriska gränser skulle innebära mer effektiva lösningar och att en bra 
hälso- och sjukvård skulle kunna tillhandahållas. Vidare skulle förändringarna av 
verksamhetsstyrningen innebära att risken för suboptimering mellan enheter minimerades. 
Tanken var att samverkan och sammanslagningar av olika enheter skulle innebära 
välbehövliga besparingar men med facit i hand innebar dessa sammanslagningar ofta negativa 
budgetavvikelser och ekonomiska underskott. Således har denna fokusering på 
                                                 
2 Hallin - Siverbo (2003), s. 11 
3 http://www.sos.se/fulltext/9900-089/9900-089.htm 
4 Axelsson (2000), s. 17 
5 Falk - Nilsson (1996), s. 87 
6 Liukkonen (1994), s.7 
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sammanslagning klingat av.  Situationen inom hälso- och sjukvården idag karaktäriseras av en 
mycket differentierad användning av vitt skilda modeller och koncept för 
verksamhetsstyrning. Detta på grund av lokala anpassningar och att det inte finns någon 
ledande organisatorisk förebild.7 
 
Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ) är ett hälso- och sjukvårdscentrum med en uttalad 
utvecklingsinriktning och patienterna kommer från stora delar av Mellansverige. USÖ är en 
av länets största arbetsplatser med cirka 3 500 anställda och innefattar ett 50-tal olika 
yrkesgrupper. USÖs målsättning är att vara ett så komplett sjukhus som möjligt med många 
spetskompetenser. Sjukhuset har inte bara en omfattande bassjukvård utan är också 
uppmärksammat utanför Sveriges gränser för en rad specialiteter och för den forskning som 
bedrivs inom många områden.8 
 
Organisatoriskt är USÖ uppdelat i åtta olika verksamhetsområden som leds av varsin 
områdeschef. Med denna områdesindelning är grundtanken att skapa en naturlig samverkan 
mellan de enheter som ingår i respektive område samt att förbättra samverkan mellan de åtta 
olika områdena. Basen för sjukhusets verksamhet är självständiga kliniker som leds av en 
klinikchef eller motsvarande med ett samlat verksamhetsansvar.9 
 
Inom det anslagsorienterade Rehabiliteringsområdet10 ingår tre olika kliniker; 
Rehabiliteringsmedicinska-, Reumatologiska-, geriatriska kliniken, en avdelning specialiserad 
på sjukgymnastik samt en vårdenhet för Rehabilitering och Reumatologi. 
Reumatologklinikens huvuduppgift är att utreda och behandla inflammatoriska reumatiska 
sjukdomar och är huvudsakligen en länsklinik men handhar även regionpatienter, genom 
bland annat avtal med Värmland.11 

                                                 
7 Brorström (2004), s. 7-8 
8 Örebro Läns Landstings hemsida, www.orebroll.se 
9 Ibid. 
10 Möte USÖ 2006-03-20  
11 Örebro Läns Landstings hemsida, www.orebroll.se 
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1.1 Problemområde och problematisering 
Ett problem inom den svenska hälso- och sjukvården är enligt Iwarson att den diffusa 
ansvarsfördelningen och den enskildes ansvar för sin arbetsprestation är otydlig på alla 
nivåer12. Ledarskapet inom den svenska hälso- och sjukvården beskrivs ofta som svårgripbart 
då motstridiga krav och intressen ska hanteras13. I studier av offentliga organisationer är det 
ledning, styrning och kontroll snarare än ledarskap som varit föremål för forskares intresse14. 
 
Ledarskapet utgör en viktig del i verksamhetsstyrning och en ledares personliga egenskaper 
och förmåga har stor betydelse för vad en organisation kan utföra. I en offentlig 
sjukvårdsorganisation finns tre olika typer av ledare; politiska ledare, administrativa ledare 
och professionen (läkare och sköterskor). Dessa aktörer arbetar under olika förutsättningar 
och i olika miljöer. Ledarskapet i offentlig sektor handlar i stor utsträckning om att inspirera 
och uppmuntra sina medarbetare och att ge sitt yttersta för att uppnå önskat resultat.15 För att 
uppnå detta finns det på USÖ ett chefsprogram som omfattar samtliga chefer och syftar till 
att: 
”…ge stöd till USÖs chefer så att de tillsammans med sina medarbetare kan bedriva och 
utveckla verksamheten för att patienterna ska få en god vård och medarbetarna en 
stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.”16 
 
Ledarskap som begrepp har genom åren fått beteckna allt från en process, ett beteende, en 
relation, en effekt, en roll till skilda egenskaper. För att ytterligare belysa hur komplext 
begreppet ledarskap är finns det flera olika typer av ledare såsom offentliga ledare, 
företagsledare och politiska ledare, som alla har olika egenskaper och förutsättningar. Ett bra 
ledarskap är något som USÖ förespråkar17 och är även enligt Campbell en kritisk 
framgångsfaktor för alla företag. Förståendet för-, och utvecklandet av goda ledaregenskaper 
kan öka chanserna för att vara en framgångsrik ledare.18  
 
Sedan 1994 har USÖ genomfört så kallade KAK (Kvalitet, Arbetsmiljö, Kompetens) - 
undersökningar. Undersökningarna genomförs för att ta fram ett aktuellt och 
forskningsbaserat faktaunderlag om hur anställda och patienter upplever USÖ som arbetsplats 
och vårdgivare, vilket används som underlag för fortsatt utveckling av verksamheten. Den 
senaste KAK-undersökningen genomfördes 2003 och nästkommande undersökning är 
planerad att genomföras hösten 2006.19  
 
Uppföljningen av 2003 års KAK-undersökning visar att Reumatologiska kliniken inte är med 
på listan över kliniker som befinner sig på rätt sida om riktvärdet för ledarskap.20 Målet är att 
ständigt förbättras, och de områden som bör förbättras för varje klinik sedan den senaste 
KAK-undersökningen är målkvalitet, ledarskap och delaktighet.21 Med detta resonemang som 
grund är det intressant att närmare studera hur cheferna på Rehabiliteringsområdet arbetar för 
att förbättra resultatet till KAK 2006. 
                                                 
12 Iwarson (2001), s.17 
13 Holmberg - Henning (2003), s. 112 
14 Ibid, s.11 
15 Axelsson (2000), s. 17 
16 Chefsprogrammet USÖ 2005-2006, s. 4 
17 Verksamhetsplan USÖ 2005-2006, s. 9 
18 Campbell (2002), s. 18 
19 Chefsprogrammet USÖ 2005-2006, s. 4 
20 Springlife (2003), s. 14 
21 Chefsprogrammet USÖ 2005-2006, s. 4 
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1.2 Frågeställningar 
I litteraturen finns en uppsjö av definitioner på begreppet ledarskap. Då respondenterna i 
denna uppsats är chefer på områdes-, klinik-, och avdelningsnivå på område Rehabilitering är 
det intressant att ta reda på vad våra respondenter anser vara ”ledarskap”. USÖ betonar i sina 
verksamhetsplaner att ett ”bra” ledarskap är en viktig framgångsfaktor för fortsatt 
utveckling22, vilket gör det intressant för oss att undersöka om respondenternas beskrivningar 
kan relateras till teori om det goda ledarskapet. 
 

•  Hur beskriver cheferna inom Rehabiliteringsområdet ledarskap? Går deras 
beskrivningar att relatera till teori om gott ledarskap? 

 
Då målet med höstens KAK-undersökning är att förbättra värdena på ledarskap är det av 
intresse att undersöka hur cheferna på Rehabiliteringsområdet har arbetat för att uppnå detta. 
Då ledarskap är ett komplext och omfattande begrepp har vi med utgångspunkt i de tidigare 
KAK-undersökningarna och verksamhetsberättelserna valt att avgränsa oss till de aspekter av 
ledarskapet som varit återkommande för förbättring i dessa rapporter. De förbättringsområden 
som har tydliga kopplingar till ledarskapet och som även ingår som karaktäristika för det goda 
ledarskapet som vi valt att undersöka är: kommunikation, delaktighet och målstyrning. 
 

•  Hur arbetar cheferna inom Rehabiliteringsområdet med ledarskap genom 
målstyrning, kommunikation och delaktighet för att uppnå ett bättre resultat vid 
KAK 2006? 

 

1.3 Syfte 
Uppsatsens syfte är inledningsvis att beskriva hur Rehabiliteringsområdets chefers 
beskrivningar av begreppet ledarskap stämmer överens med teori om gott ledarskap. Vidare är 
syftet med uppsatsen att skapa en ökad förståelse för och beskriva hur cheferna arbetar med 
ledarskap genom målstyrning, kommunikation och delaktighet för att uppnå ett bättre resultat 
vid 2006 års KAK-undersökning. 
 

1.4 Vetenskapligt bidrag 
Denna uppsats är ett vetenskapligt bidrag till den ökade förståelsen inom området för 
offentligt ledarskap och framförallt Hälso- och Sjukvårds (HS) ledarskap. Detta med 
anledning av att vi inte sett någon annan undersökning som baserats på samma kombination 
av faktorer; ledarskap, kommunikation, delaktighet och målstyrning för att utifrån dessa 
faktorer beskriva offentliga chefers arbete med dessa faktorer. 

                                                 
22 Verksamhetsplan för USÖ 2005-2006, s. 9 
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1.5 Uppsatsens fortsatta disposition 

 
Figur 1: Uppsatsens disposition 
Källa: Egen bearbetning 
 
I metodkapitlet förklaras tillvägagångssättet i uppsatsarbetet och val som gjorts under 
uppsatsarbetets gång motiveras. I det tredje kapitlet redovisas den teoretiska referensram som 
ligger till grund för uppsatsen. Den teoretiska referensramen utgörs av teori om ledarskap, 
kommunikation, delaktighet och målstyrning. Teorikapitlet avslutas med en 
sammanfattning/analysmodell som tydliggör hur de olika teoriavsnitten hänger ihop. 
 
I uppsatsens fjärde kapitel presenteras studieobjektet, utförliga beskrivningar av USÖ, 
Rehabiliteringsområdet och den Reumatologiska kliniken, våra respondenter och KAK som 
mätmetod. Sammanställningen av intervjuerna presenteras i uppsatsens femte kapitel. Det 
teoretiska kapitlet och intervjuerna ligger sedan till grund för analysen där det empiriska 
resultatet relateras till den teoretiska referensramen. Detta för att skapa en ökad förståelse för 
arbetet med de olika områdena (ledarskap, kommunikation, delaktighet, och målstyrning) med 
utgångspunkt i empirin. 
 
I uppsatsens sjunde kapitel besvaras uppsatsens frågeställningar och uppsatsens syfte uppfylls 
utifrån de slutsatser vi kan dra ur den genomförda analysen. I diskussionen redogörs för 
funderingar som uppkommit under uppsatsarbetets gång och hur vidare forskning inom 
området kan tänkas se ut. 
 
Uppsatsen är en av två uppsatser som berör verksamhetsstyrning vid Universitetssjukhuset i 
Örebro. Denna uppsats behandlar ledarskap som en aspekt i verksamhetsstyrning och den 
andra uppsatsen, skriven av Elisabeth Jansson och Åsa Svahn behandlar ekonomistyrning som 
en annan aspekt av verksamhetsstyrning. 

2. Metod 3. Teori 4. Presentation 
av studieobjektet

8. Diskussion 

6. Analys 

5. Intervjuer 

7. Slutsats 
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2 Metod 
Kommunikation, delaktighet och målstyrning är viktiga delar i ledarskapet att arbeta med för 
cheferna inom Rehabiliteringsområdet på USÖ. För att underlätta för läsaren kommer vi 
fortsättningsvis i detta kapitel att benämna dessa delar ”ledarskap” eller ”ledarskapsarbetet” 
vilket då även innefattar kommunikation, delaktighet och målstyrning och arbetet med dessa 
områden. 
 

2.1 Val av studieobjekt 
Idén till denna uppsats uppstod under ekonomistyrningskursen då Olle Westin under ett 
seminarium påvisade att han har kontakt och samarbete med USÖs personalchef Ove 
Petersson. Under en diskussion med Olle om infallsvinklar framkom det att USÖ sedan 1994 
regelbundet genomför omfattande enkätundersökningar inom områdena Kvalitet, Arbetsmiljö 
och Kompetens (KAK) för att kontinuerligt utveckla sin verksamhet. Den senaste KAK-
undersökningen genomfördes 2003 och nästa ska genomföras under hösten 2006. 
Kontinuerlig utveckling av verksamheten finns även lagstadgat i Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763) 31§; 
 

”Inom hälso- och sjukvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras.” 23 

 
Ledarskap är en av många faktorer som mäts i KAK-undersökningarna och är en viktig faktor 
för att utveckla och styra verksamheten i organisationer. Det faktum att Reumatologen vid 
uppföljningen av 2003 års KAK-undersökning inte befann sig på rätt sida om riktvärdet för 
ledarskap24 gör Rehabiliteringsområdet och Reumatologkliniken till intressanta studieobjekt. 
Då målet är att uppnå ett bättre resultat av värdena vid höstens KAK-undersökning25 är det 
intressant för oss att undersöka hur chefer på Rehabiliteringsområdet och Reumatologen 
arbetat för att uppfylla detta mål. 
 
Då KAK-undersökningarna är enkätbaserade ser vi inget intresse i att göra ytterligare en 
kvantitativ undersökning i mindre skala och har därför valt att göra en kvalitativ studie i syfte 
att få en ökad förståelse för och beskriva chefernas arbete inom Rehabiliteringsområdet och 
Reumatologiska kliniken.  
 

2.2 Val av teoretisk referensram 
Den teoretiska referensram som ligger till grund för studien i denna uppsats består främst av 
teori inom ekonomistyrnings- och organisationsteori. Då ledarskap är ett omfattande 
ämnesområde har vi utöver teori om hälso- och sjukvårdsledarskap och gott ledarskap 
fokuserat på teori om kommunikation, delaktighet och målstyrning. Kommunikation, 
delaktighet och målstyrning har vi valt då dessa områden kontinuerligt har belysts som viktiga 
faktorer för ledarskapet i USÖs verksamhetsberättelser och chefsprogram och därmed är 
viktiga för cheferna att arbeta med.  
 
                                                 
23 http://www.sos.se/fulltext/9900-089/9900-089.htm, 2006-03-31 
24 Springlife (2003), s. 14 
25 Verksamhetsberättelse USÖ (2004), s. 30 
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Den teoretiska referensramen är insamlad från ett flertal källor i syfte att komplettera och 
skapa en bred teoretisk grund för det fortsatta uppsatsarbetet med intervjuunderlag, 
empiriinsamling, analys och slutsatser. 
 

2.3 Vetenskapligt förhållningssätt och perspektiv 
För det fortsatta uppsatsarbetet är det viktigt att tydliggöra vilket vetenskapligt synsätt och 
perspektiv som ligger till grund för studien i denna uppsats för att läsarna ska se vår studie 
och dess resultat med ”samma ögon” som författarna. Det är även viktigt att tydliggöra vilket 
vetenskapligt synsätt och perspektiv vi antagit då dessa direkt eller indirekt påverkat och 
motiverat val och tillvägagångssätt under det fortsatta uppsatsarbetet. 
 
Vi ser Rehabiliteringsområdet på USÖ som en komplex och social konstruktion vilken 
skapats och består av individer som vi tolkar subjektivt i syfte att förstå och beskriva hur 
cheferna arbetar med ledarskapet. Att vara helt objektiv är i det närmaste omöjligt då vi 
ständigt påverkas och färgas av våra intryck, erfarenheter och kunskaper. Vi använder våra 
kunskaper och erfarenheter som ett hjälpverktyg för att studera ledarskap, kommunikation, 
delaktighet och målstyrning på Rehabiliteringsområdet och Reumatologkliniken för att skapa 
en helhetsbild av chefernas arbete och för att därigenom uppfylla uppsatsens deskriptiva 
syfte.26 Respondenternas uttalade svar på intervjufrågorna tolkar vi subjektivt för att genom 
dessa skapa oss en förståelse för arbetet med ledarskap inom Rehabiliteringsområdet på 
USÖ27. 
 
Istället för att studera en mindre del, till exempel en chefsnivå, försöker vi skapa en (om än 
begränsad) helhetsbild av ledarskapsarbetet inom Rehabiliteringsområdet genom att intervjua 
områdeschefen (Marie Vallgårda), Reumatologiska klinikchefen (Per Salomonsson) och 
avdelningschefen på Reumatologiska kliniken (Lena Ericsson).28 Fördelen med detta 
subjektiva och tolkande förhållningssätt är att vi som forskare har en frihet att argumentera för 
de tolkningar av resultatet vi anser vara bäst29. 
  
Det problem och deskriptiva syfte som ska uppfyllas i denna uppsats har gjort att vi har 
antagit ett lednings/chefsperspektiv. Ett alternativ hade varit att intervjua medarbetare för att 
undersöka hur de upplever att cheferna arbetat för att uppnå ett bättre resultat vid höstens 
KAK-undersökning. Risken med att bara intervjua chefer och inte några medarbetare är att 
det kan ge en förskönad bild av ledarskapet, då cheferna själva kanske inte alltid ser sina egna 
brister. Medarbetarna får dock sätta betyg på sin närmaste chef i KAK-undersökningarna och 
då detta kommer att genomföras under hösten ser vi ett större intresse i att få chefernas 
perspektiv på sitt eget arbete.  
 

                                                 
26 Saunders - Lewis - Thornhill (2003), s. 84-85  
27 Patel - Davidson (2003), s. 29 
28 Ibid, s. 30 
29 Ibid, s. 29-30 
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2.4 Forskningsansats 
Inom metodlitteraturen skiljer författarna främst mellan den induktiva och den deduktiva 
ansatsen, vilka illustreras enligt följande av Eriksson & Wiedersheim-Paul: 
 

 
Figur 2: Induktiv och deduktiv ansats 
Källa: Eriksson - Wiedersheim-Paul (2001), s. 220 
 
I denna uppsats tillämpar vi främst en deduktiv forskningsansats då vi utifrån vår teoretiska 
referensram och insamlade intervjusvar syftar att skapa oss en ökad förståelse för och 
beskriva ledarskapsarbetet på Rehabiliteringsområdet. Den deduktiva ansatsen brukar även 
kallas ”bevisandets väg”30, vi utgår i denna uppsats ifrån teorier och begrepp som föreskrivits 
av andra forskare31 utifrån vilka vi syftar beskriva ledarskapsarbetet på 
Rehabiliteringsområdet. 
 
Som tidigare nämnts ser vi USÖ och dess organisation som en komplex social konstruktion 
som vi ämnar skapa en ökad förståelse för och beskriva. I en deduktiv studie låter sig inte 
sociala system ”bevisas” då den insamlade empiriska data endast är ett exempel av helheten 
och det alltid går att ifrågasätta vad verkligheten egentligen är.32 Rehabiliteringsområdet kan 
ses som ett ”exempel av USÖ”, vilket inte möjliggör någon generaliserbar kunskap för hela 
USÖ. 
 
Vi vill påpeka att denna uppsats inte är renodlat deduktiv, detta då dess syfte är att skapa en 
ökad förståelse för och beskriva ledarskapet på Rehabiliteringsområdet och inte åsyftar ställa 
upp hypoteser för att verifiera eller falsifiera dessa.33 Då uppsatsen inte är renodlat deduktiv 
kan den alternativt anses anamma en abduktiv ansats, vilken är en kombination av induktion 
och deduktion och ger forskaren ett flexiblare arbetssätt än den som arbetar strikt induktivt 
eller deduktivt34. Detta då uppsatsarbetet inleddes med att vi läste in oss på ämnesområdet och 
samlade information till vår teoretiska referensram, vilken sedan legat till grund för 
beskrivningen av ledarskapet på Rehabiliteringsområdet. Den primärdata som samlats in i 
intervjuerna relateras sedan till den teoretiska referensramen i deskriptivt syfte.35  
 

                                                 
30 Saunders - Lewis - Thornhill (2003), s 86-87 
31 Wigblad (1997), s. 29-30 
32 Ibid 
33 Saunders - Lewis - Thornhill (2003), s 86-87 
34 Patel - Davidson (2003), s. 24 
35 Wigblad  (1997), s. 31-36. 
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2.5 Kvalitativ metod 
I arbetet med denna uppsats har vi uteslutande tillämpat kvalitativ metod, vilken kännetecknas 
av att det inte används siffror och tal, utan fokuserar på insamling av ”mjuka” data, genom 
intervjuer.36 Studien som genomförts i denna uppsats baseras på tre kvalitativa intervjuer med 
chefer på Rehabiliteringsområdet vid USÖ. Kvalitativ metod omfattar och resulterar i verbalt 
uttalade eller skrivna formuleringar och analyser37. Istället för att studera hur verkligheten 
objektivt ser ut studerar vi hur de responderande cheferna tolkar och formar ”sin” 
verklighet38. 
 

2.5.1 Fallstudie 
Vi har i denna uppsats genomfört en kvalitativ fallstudie. Inom kvalitativ forskning har 
fallstudier ofta genomförts för att samla in ny kunskap.  En fallstudie kan exempelvis söka 
förklara, förstå, undersöka eller beskriva större företeelser, organisationer eller system, som 
är svåra att undersöka med hjälp av annan metod.39 Undersökningsobjektet kan vara en 
individ, en organisation eller en situation eller en grupp individer40, vilket i denna uppsats är 
en grupp om tre responderande chefer. 
 
Fallstudien, precis som den kvalitativa forskningsstrategin, undersöker ett fenomen i sin 
realistiska miljö och/eller kontext, där gränserna mellan fenomen och kontext inte alltid är 
givna41, vilket kan relateras till ledarskapet vid USÖ. Cheferna som utövar ledarskapet 
påverkas av många olika faktorer, till exempel ny teknik och beslut fattade av högre chefer. 
Chefernas beslut och det ledarskap som utövas kan även påverka andra än de direkt 
underordnade varför gränserna mellan fenomenet ledarskap och kontexten inte alltid är 
tydlig. Fallstudien anses vidare vara särskilt tillämplig i just undersökningar där 
studieobjekten är komplexa42.  
 

2.6 Tillvägagångssätt 
I inledningsfasen av uppsatsarbetet hade vi som tidigare nämnts en diskussion av 
infallsvinklar med vår handledare Olle Westin, varefter vi under ett möte med USÖs personal- 
och ekonomichef tydliggjorde ”riktlinjerna” ytterligare. Där fastställdes målsättningen med 
uppsatsen till att göra en jämförelse mellan Rehabiliteringsområdet och Hjärt- och 
sjukvårdsområdet, vilket senare inte kunde genomföras på grund av tidsbrist på Hjärt- och 
Sjukvårdsområdet. Därefter formulerade vi ett syftesförslag och förslag på forskningsfrågor 
vilka vi diskuterade och formulerade om efter diskussioner med handledare och 
uppsatsseminariet där inlednings- och metodkapitlet behandlades. 
 
Vi läste därefter in oss på USÖs verksamhet och KAK-undersökningarna genom information 
bland annat från hemsidan, verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och chefsprogrammet 
på USÖ. Då detta gjorts insåg vi att de återkommande förbättringsområdena med kopplingar 
till ledarskapet var kommunikation, delaktighet och målstyrning varpå vi utvecklade vår 
                                                 
36 Patel - Davidson (2003), s. 14 
37 Backman (1998), s. 31 
38 Ibid, s. 47-48 
39 Ibid, s. 48-49 
40 Patel - Davidson (2003), s. 54 
41 Backman (1998), s. 48-49 
42 Ibid 
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teoretiska referensram inom dessa områden och utvecklade intervjuunderlaget (se Bilaga 1 - 
Intervjuunderlag) som låg till grund för insamlandet av primärdata i samråd med vår 
handledare och uppsatsgruppen som skriver om ekonomistyrningsaspekten. 
 
Genom USÖs personalchef, Ove Petersson, gick vi ut till de tänkta respondenterna med 
information om vad uppsatserna skulle behandla och vilka veckor vi ville genomföra 
intervjuerna, samt att de skulle ta kontakt med oss med förslag på intervjutider. Då 
uppsatsarbetet framskridit så långt när vi fick reda på Hjärt- och Sjukvårdsområdets tidsbrist 
ansåg vi det inte möjligt att med så kort varsel hinna läsa in oss på ett nytt områdes 
verksamhet och hinna boka in intervjuer med respondenter därifrån, varpå vi ihop med Ove 
Petersson, den andra uppsatsgruppen och vår handledare tog beslut om att endast fokusera på 
Rehabiliteringsområdet. En intervju genomfördes istället med Ove Petersson i kompletterande 
syfte för att ställa respondenternas svar i ett större sammanhang, intervjun finns sammanställd 
i Bilaga 3. 
 
Intervjuerna genomfördes på USÖ tillsammans med Åsa Svahn och Elisabeth Jansson som 
skriver om ekonomistyrningsaspekten, detta främst för att underlätta för våra respondenter att 
planera in ett intervjutillfälle i stället för två. Grupperna genomförde alltså varsin intervju, 
men båda grupperna närvarade hela tiden. Intervjuerna spelades in på band och 
transkriberades varpå respondenterna fick läsa igenom sammanställningen för att se om vi 
som intervjuare uppfattat informationen korrekt. 
 
Arbetet fortsatte därefter med analysen genom att relatera den teoretiska referensramen till de 
svar vi fick från intervjuerna. Vi gick igenom intervjusvaren och drog paralleller till teorin för 
att beskriva likheter och skillnader dem emellan. Ur analysen drog vi därefter slutsatser om 
ledarskapsarbetet för att uppfylla vårt syfte och besvara våra frågeställningar. 
 

2.6.1 Urval 
Valet av respondenter till denna uppsats har fallit på totalt tre chefer inom 
Rehabiliteringsområdet. Vi har valt att intervjua en områdeschef, en klinikchef och en 
avdelningschef för att få en helhetsbild av ledarskapet på Rehabiliteringsområdet. 
Respondenterna på områdes- och klinikchefsnivå föreslogs och valdes ut under ett möte med 
vår handledare Olle Westin, Ove Petersson och Lennart Frommegård, personalchef och 
ekonomichef vid USÖ, samt Åsa Svahn och Elisabeth Jansson som skriver om 
ekonomistyrningsaspekten vid USÖ.43 Respondenterna ansågs vara lämpliga för en studie 
inriktad mot ledarskap som en del av verksamhetsstyrning med tanke på deras 
chefsbefattningar, erfarenheter och kompetenser. Klinikchefen fick sedan i uppgift att utse en 
lämplig avdelningschef som respondent. 
 
Vi har därmed använt oss av ett så kallat icke-sannolikhetsurval eller bekvämlighetsurval. 
Detta urval är lämpligt då den genomförda studien är en kvalitativ fallstudie i syfte att 
beskriva chefernas arbete och inte eftersträvar att skapa generell kunskap eller baseras på 
kvantitativ metod. Rehabiliteringsområdet valdes som studieobjekt då det under senare år har 
genomgått flera förändringar, främst av strukturell karaktär, vilket har påverkat arbetet. 
Reumatologiska kliniken är lämplig för att dess ledarskap inte hade uppnått målvärdet för 
ledarskap vid 2003 års KAK-undersökning. 

                                                 
43 Möte USÖ, 2006-03-20 
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2.6.2 Datainsamling 
Inom forskning görs åtskillnad mellan primär- och sekundärdata. Primärdata är direkt 
insamlat av forskaren för att uppfylla den aktuella studiens syfte. Sekundärdata är insamlat 
tidigare av andra forskare i ett annat syfte, men anses ändå vara relevant för den aktuella 
studien.44 
 
I arbetet med denna uppsats har vi uteslutande använt oss av primärdata. Fördelen med 
primärdata är den goda förståelsen och att forskaren på ett verklighetsanknutet sätt erhåller 
uppdaterad information. Dock förekommer det även en rad nackdelar med insamling av 
primärdata, det är som forskare svårt att inte påverkas av sin omgivning vilket kan påverka 
bedömningen och tolkningen av det insamlade materialet. För att den primärdata som samlats 
in ska kunna betraktas som tillförlitlig och användbar för undersökningen är det viktigt att 
säkerställa dess validitet och reliabilitet.45 
 
I sökandet efter relevant information till dessa kapitel har vi använt oss av bibliotekets 
katalog, databasen elin@orebro, kurslitteratur samt Internet, då främst www.orebroll.se. 
Samtidigt har vi fört en kontinuerlig dialog med vår handledare för att få tips om artiklar och 
litteratur då artikel- och litteraturutbudet i ämnet är väldigt stort. Vi har även tittat på gamla 
uppsatser för att se vilka källor som tidigare refererats för att få idéer till användbara källor för 
vår uppsats. Vi har där det varit lämpligt eller ansett det nödvändigt använt oss av flera källor 
till vissa avsnitt, detta har gjorts dels i de fall källorna har kompletterat varandra men även för 
att stämma av informationen i flera källor för att få den bekräftad och/eller förtydligad. 
Respondentpresentationerna och intervjuerna är sammanställd primärdata insamlad med 
respektive respondent. 
 

2.6.3 Intervjuerna 
Då syftet med denna uppsats främst är av deskriptiv karaktär fann vi ingen egentlig anledning 
att hålla våra respondenter anonyma. Vi åsyftar inte att kritisera dessa chefer eller låta dem 
kommentera varandra sinsemellan, varför deras tankar och åsikter inte är av känslig art för 
någon. Då det dessutom endast finns en områdeschef för varje område och en klinikchef för 
varje klinik skulle dessa respondenters identitet ändå inte gå att hemlighålla. 
 
Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer. Genom detta skapar vi en bred 
förståelse för ledarskapet på Rehabiliteringsområdet. Resultatet av intervjuerna blir även 
jämförbara då respondenterna har fått besvara samma frågor. Vi har genomfört personliga 
intervjuer och träffat respondenterna på USÖ och spelat in dessa på band. Detta för att kunna 
fokusera på intervjun och kunna ställa eventuella följdfrågor istället för att till exempel 
behöva föra anteckningar under pågående intervju, varpå vi även minimerat risken att gå 
miste om viktig information. 
 
Vi anser att personliga intervjuer är att föredra framför till exempel telefonintervjuer då dessa 
är svårare att genomföra på ett bra sätt och att vi dessutom går miste om respondentens 
kroppsspråk, vilket i sig kan förstärka en respondents tankar och känslor om den aktuella 
frågan. Respondenterna fick i förväg reda på att vi skulle spela in intervjuerna på band, men 
fick inte ta del av intervjufrågorna i förväg. Detta var ett medvetet val för att vi ville ha 

                                                 
44 Saunders - Lewis - Thornhill (2003), s. 188-189 
45 Ibid, s. 50-51 
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spontana svar och att respondenterna inte skulle kunna diskutera frågorna sinsemellan eller 
med någon annan i förväg. Om så hade skett hade exempelvis respondenternas definitioner av 
begreppet ledarskap kunna bli mer samstämmiga än om de inte sett frågorna innan. De hade 
även kunnat ”läsa på” om de olika områdena som tas upp under intervjun. 
 
Innan intervjuerna påbörjades presenterade vi oss i uppsatsgrupperna och förklarade vad 
uppsatserna behandlade. Vi förklarade även att de inte är anonyma respondenter men att deras 
svar inte är av känslig art för någon eller skulle ställas mot de andra respondenternas utan att 
vi ville ha deras spontana tankar och åsikter om de frågor för att få en förståelse för och kunna 
beskriva deras arbete. Båda uppsatsgrupperna närvarade under båda intervjuerna, men 
grupperna genomförde varsin intervju. 
 
Trots att vi var fyra intervjuare, en bandspelare och en respondent vid varje intervjutillfälle 
upplevde vi inte att detta hämmade respondenterna på ett märkbart sätt. Då intervjufrågorna är 
relativt öppna och lämnar utrymme för respondenternas beskrivningar upplevde vi 
intervjuerna som lättsamma, gladsinta och avslappnade. Det faktum att vi var ”fyra mot en” 
kan givetvis ha gjort att respondenterna känt sig hämmade på något vis, men då samtliga 
intervjuer upplevdes som lättsamma av båda uppsatsgrupperna och respondenterna verkade 
avslappnade tror vi inte att detta påverkat respondenternas svar. Då frågorna dessutom inte är 
av känslig karaktär eller svaren ska värderas mot varandra vilket tydliggjordes innan 
intervjuernas början tror vi inte att detta hämmat respondenterna i stor utsträckning även om 
risken för detta givetvis finns kvar. 
 

2.7 Trovärdighet 

2.7.1 Validitet 
Validitet definieras ofta som ett mätinstruments (intervjuunderlagets) förmåga att mäta vad 
det avser att- och har konstruerats för att mäta. Validitet är det viktigaste kravet på ett 
mätinstrument. Om instrumentet inte mäter det som avses spelar mätningens genomförande 
mindre roll. Om forskaren exempelvis undersöker effektivitet eller gör ett intelligenstest ska 
resultatet ge besked om det. I metodlitteraturen görs ofta åtskillnad mellan inre validitet och 
yttre validitet:46 
 
Den inre validiteten, även kallad innehållsvaliditet, avser hur väl en undersöknings teori är 
kopplad till dess empiri. Den inre validiteten ökar genom att vi utgår från teorin när vi skriver 
frågorna till intervjun. Intervjuunderlaget utformades med grund i USÖs verksamhetsplaner 
och den teoretiska referensramen vi valt för att ”anpassa” frågorna mot USÖs verksamhet och 
målsättningar. I arbetet med denna uppsats har vi även arbetat med inre validitet genom att 
inom gruppen och ihop med den andra uppsatsgruppen som skriver vid USÖ diskutera våra 
intervjufrågor för att slutligen diskutera dem med vår handledare.47 
 
Den yttre validiteten, även kallad samtidig validitet, avser till vilken grad en undersökning 
kan generera generaliserbara resultat och då vi inte har för avsikt att skapa generella resultat 
är den yttre validiteten därmed inte att anse som hög. Ett annat exempel för hur en hög yttre 
validitet kan säkerställas är att med en annan metod eller teknik mäta samma sak. I denna 

                                                 
46 Eriksson - Wiedersheim-Paul (2001), s. 38-40 
47 Patel - Davidson (2003), s. 99-100 
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uppsats kombinerar vi inte två olika metoder utan gör en kvalitativ fallstudie i syfte att 
beskriva ledarskapet på Rehabiliteringsområdet, vilket även det gör att den yttre validiteten 
inte är att anse som hög.48 
 

2.7.2 Reliabilitet 
Reliabilitet (tillförlitlighet) innebär att mätningarna är gjorda på ett korrekt sätt och att 
mätinstrumentet ska ge tillförlitliga resultat49. Reliabiliteten handlar även om hur väl 
undersökningsinstrumentet står emot slumpens inflytande. I en uppsats som denna där 
studien baseras på semistrukturerade intervjuer ökar reliabiliteten om intervjuaren är tränad. 
Då båda författarna genomfört semistrukturerade intervjuer under arbetet med respektive 
kandidatuppsats och intervjuer genomförts i samband med andra promemorior under 
universitetsstudierna anser vi oss inte vara oävna som intervjuare.50 
 
För att en studie ska anses ha hög reliabilitet ska den även vara oberoende av undersökaren 
och undersökta enheter51. Att ha en hög reliabilitet i en kvalitativ fallstudie är därmed en stor 
svårighet. Då vi är av den uppfattningen att det inte går att vara helt objektiv som forskare, är 
denna typ av studier således till hög grad beroende av vem som gör undersökningen och 
dennes kunskaper och värderingar. Då undersökningen även ska vara oberoende av de 
undersökta enheterna (i denna uppsats cheferna som är respondenter) blir det ytterligare ett 
problem då de har arbetat olika länge inom USÖ, har olika bakgrunder och erfarenheter och 
dessutom har olika förutsättningar på de olika nivåerna. Genom att i detta metodkapitel 
tydligt beskriva hur vi har gått tillväga under arbetet med denna uppsats och motivera de val 
vi har gjort höjer vi reliabiliteten i vår studie.  
 
Vidare anser vi att vi höjer trovärdigheten i vår studie genom att låta respondenterna läsa 
igenom transkriptionerna av de genomförda intervjuerna och ger dem möjligheten att göra 
korrigeringar om de anser att vi har missförstått någonting. 
 

2.8 Källkritik 
Kritik till litteraturen 
De källor vi har använt oss av kommer från ett flertal olika författare från olika länder och 
från olika år. Den äldsta boken vi refererat till är Sven-Erik Sjöstrands bok 
”Organisationsteorier” från 1978 och de nyaste böckerna och artiklarna är från 2005. Att vi 
valt just 1978 års upplaga av ”Organisationsteorier” beror på att vi upplevde att senare 
upplagor inte beskriver kommunikation lika utförligt som 1978 års upplaga, dessa 
teoristycken har vi även kompletterat med litteratur från 1990 och 2000-talet. 
 
Kritik till studien 
Två av de tre respondenter (områdes- och klinikchefen) som valdes ut till denna studie 
föreslogs av Ove Petersson och Lennart Frommegård, varpå klinikchefen fick i uppgift att 
utse en avdelningschef till respondent. Detta kan innebära att vi tilldelats ”lämpliga” 
respondenter i båda leden av urvalet och att detta påverkat resultatet av studien såtillvida att 

                                                 
48 Patel - Davidson (2003), s. 100 
49 Thurén (1991), s. 22 
50 Patel - Davidson (2003), s. 100 
51 Eriksson - Wiedersheim-Paul (2001), s. 40 
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vi erbjudits respondenter som kanske är mer positivt inställda mot till exempel 
chefsprogrammet och där samarbetet och kontakten med sjukhusledningen fungerar bäst. 
Hade vi slumpmässigt valt en annan klinik och därmed även ett annat område som inte heller 
låg på rätt sida om riktvärdet för ledarskap hade resultatet kunnat bli annorlunda. Resultatet 
hade med stor sannolikhet sett annorlunda ut om vi valt andra respondenter även inom 
samma område då det är de specifika respondenternas individuella åsikter och tankar som 
analyseras och relateras till teorin. 
 
Det är även möjligt att vårat val att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg påverkat studiens 
resultat. Det är möjligt att vi fått mer uttömmande svar om vi valt att göra så samtidigt som vi 
tror att svaren kunnat bli mer samstämmiga då respondenterna haft möjligheten att diskutera 
frågorna sinsemellan. Detta var något som diskuterades inom gruppen och även med 
uppsatsgruppen som skriver om ekonomistyrningsaspekten. Vi valde dock att inte skicka ut 
frågorna i förväg för att få så spontana svar som möjligt då vi är av uppfattningen att de 
ligger närmare ”sanningen” än ett svar som kan ha diskuterats med någon annan. 
 
Då vi intervjuat en chef på varje nivå inom Rehabiliteringsområdet anser vi oss ha fått en 
övergripande bild av ledarskapsarbetet inom området. Denna bild hade naturligtvis kunnat 
kompletteras med flera respondenter på kliniks- och avdelningsnivå då den tänkta 
jämförelsen mot hjärt- och sjukvårdsområdet uteblev. Då detta uppdagades när 
uppsatsarbetet var långt gånget gjordes inte detta.  
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3 Ledarskap, målstyrning, kommunikation och delaktighet 
inom Hälso- och Sjukvården 

 
Som tidigare nämnts betonar USÖ i sin verksamhetsplan att ett ”bra” ledarskap är en viktig 
framgångsfaktor för fortsatt utveckling52. I verksamhetsberättelserna har även 
kommunikation, delaktighet och målkvalitet varit återkommande som förbättringsområden 
inom USÖ. I denna uppsats åsyftar vi att beskriva hur cheferna på Rehabiliteringsområdet 
arbetar för att uppnå bättre resultat inom dessa områden vid höstens KAK-undersökning. 
Detta gör att vi vill skapa oss och läsaren en bredare förståelse för dessa begrepp innan vi 
undersöker hur cheferna på Rehabiliteringsområdet arbetar med att förbättra dessa områden. 
 

3.1 Ledarskap 
Trots att det varje år görs mängder med studier inom området präglar flera av de gamla 
teorierna än idag många ledarskapsfilosofers tänkande.53  Då denna uppsats syftar till att 
skapa en ökad förståelse för-, och beskriva ledarskapsarbetet på Rehabiliteringsområdet och 
Reumatologkliniken på USÖ gör vi först en kortare sammanfattning av tidigare forskning om 
ledarskap då denna ännu påverkar dagens ledarskapsforskning. Den tidigare forskningen 
kompletteras därefter med teori om hälso- och sjukvårdsledarskap, då detta är den typ av 
ledarskap som uppsatsens respondenter utövar. En redogörelse för gott ledarskap presenteras 
då vi har för avsikt att relatera respondenternas definitioner av ”ledarskap” till teori om gott 
ledarskap.. 
 

3.1.1 Tidigare forskning om ledarskap 
Det finns ett stort antal definitioner för ledarskapsbegreppet54 och det har inte saknats 
ambitioner att ta fram fler, forskarnas problem har snarare varit att ena sig kring en 
definition55. Ledarskap har studerats i många olika sammanhang, några exempel är 
näringslivet, militären, arbetslivet och kärnfamiljen56. Frederick Taylor presenterade vid 
1900-talets början begreppet ”scientific management”, vilket inbegrep organisationsprinciper 
som starkt fokuserade på chefernas dirigerande och kontrollerande roll gentemot 
arbetstagaren och de underordnade.57 
 
Enligt tidiga ledarskapsforskare skapades historien av ”great men”, de åstadkom vad som 
annars bara kunde åstadkommas av massorna. De sågs som hjältar med unika kvaliteter som 
levde upp till folkets hjältefantasier.58 Om ledaren skulle besitta överlägsna egenskaper som 
skiljer denne från sina följeslagare och underordnade ansåg forskarna att det torde vara 
möjligt att identifiera dessa egenskaper, vilket gav upphov till en rad personlighetsteorier 
inom ledarskapsforskningen59, vilken främst kretsade kring två frågor; Vilka personliga 

                                                 
52 Verksamhetsplan för USÖ 2005-2006, s. 9 
53 Hagström (1990), s. 30-31 
54 Ibid, s. 30 
55 Ibid, s. 10 
56 Ibid, s. 30-31 
57 Bass, (1981), s. 37 
58 Ibid, s. 37 
59 Ibid, s. 33-34 
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egenskaper skiljer ledare från andra människor? I vilken utsträckning skiljer sig dessa 
egenskaper åt?60  
 
”Contingency Approach” inom ledarskap förknippas främst med Fred Fiedlers teorier om 
uppgifts- och relationsorienterade ledare, vilka påverkade ledarskapsforskningen på 1970-
talet. Grundantagandet var att gruppens effektivitet beror av samspelet mellan ledarens 
personlighet och den aktuella situationen. Fiedler ifrågasatte möjligheterna att, med hjälp av 
olika metoder för ledarskapsträning, framkalla/skapa en ”bästa” ledarstil för att åstadkomma 
ökad organisatorisk effektivitet.61 
 
Ledaren och dennes underordnade agerar i, och påverkas av en större organisation. 
Organisationen i sin tur agerar i, och påverkas av en ännu vidare omgivning. Denna insikt 
utgjorde hörnstenarna i ledarskapsforskning med systemteoretiska ansatser. Ledaren är en del 
av ett system där organisationens målsättningar, storlek och uppbyggnad påverkar 
ledarskapet, vilket även de politiska, ekonomiska, tekniska och samhälleliga förutsättningarna 
som den yttre miljön skapar gör.62 Den systemteoretiska ansatsen kan realteras till den miljö 
som cheferna inom Rehabiliteringsområdet agerar i då deras arbete påverkas av USÖs 
målsättningar och USÖ i sin tur påverkas av politiker och landsting som påverkas av andra 
externa aktörer. 
 

3.1.2 Hälso- och Sjukvårdsledarskap 
I och omkring hälso- och sjukvårdens verksamhet finns det många intressentgrupper som på 
olika sätt bidrar och på samma gång är beroende av verksamheten. Svårigheten för chefer 
inom hälso- och sjukvården är att tillgodose de olika intressenternas behov, intressen och 
krav.63 
 
Inom hälso- och sjukvården är en hierarkisk styrform vanligt förekommande, vilket innebär 
att de lägre nivåerna styrs av högre och verksamheten präglas av regelstyrning och 
auktoritet.64 Politikerna i hälso- och sjukvårdens topp styr rent formellt den administrativa 
ledningen som exempelvis utgörs av ekonomiavdelningen. Den administrativa ledningen styr 
i sin tur den medicinska professionen, det vill säga läkarna och sköterskorna, vilka styr den 
medicinska verksamheten och dess personal, exempelvis sjuksköterskorna. I praktiken är det 
dock vanligt att den medicinska professionen styr då de genom att besitta den medicinska 
kunskapen har den högsta auktoriteten. Detta gör att verksamheten ofta upplevs som svårstyrd 
av politiker och administratörer.65 Den offentliga organisationen är inte styrd av utbud och 
efterfrågan i samma utsträckning som privata företag i näringslivet, utan är i större 
utsträckning beroende av budgetmässiga anslag.66 
 
Offentliga organisationer konfronteras och granskas kontinuerligt av press och andra medier, 
vilket beror på offentlighetsprincipen; tryckfrihetsförordningens regler om allmänhetens rätt 
att ta del av offentliga handlingar. Trots att verksamheten på ett sjukhus är omfattande och 

                                                 
60 Bass (1981), s. 38 
61 Hagström (1990), s. 39-40 
62 Ibid, s. 41-42 
63 Hallin - Siverbo (2003), s. 11 
64 Ibid, s. 79 
65 Ibid, s. 82ff 
66 Hagström (1990), s. 23 
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komplex är allt som görs på sjukhuset offentligt och påverkar samtliga medarbetare, och 
därmed även chefer, inom organisationen.67 Den öppenhet och kontroll som offentliga 
organisationer utsätts för från omgivningen kan få olika konsekvenser för lednings- och 
styrningsprocesserna på exempelvis ett sjukhus. Detta kan leda till ökad centralisering och 
motvilja mot delegering i organisationen då styrelsen får stå till svars för eventuella misstag 
och oansvariga handlingar. Det kan även leda till en ökad standardisering och formalisering 
av organisationsarbetet, vilket förstärker byråkratin.68 Enligt Weber ökar ett byråkratiskt 
system effektiviteten samtidigt som risken för konflikter minskar. Weber menade att det inte 
uppstår några problem om varje arbetare vet vad denne ska göra och hur arbetsuppgifterna ska 
utföras, vilket uppnås genom ett strikt regelverk med klara ansvarsområden. Webers 
byråkratiska modell, vilken många förknippar med tröghet och bristande flexibilitet, ligger till 
grund för den hälso- och sjukvårdsorganisation som vi har än idag.69 
 
Hagström menar att chefer i offentlig verksamhet ofta framför klagomål på alltför många 
restriktioner (legala och formella) för den egna verksamheten. Näringslivets regelsystem 
anger vad en chef inte kan göra, medan det i den offentliga sektorn redogör för vad chefen 
kan göra. Orsaken till detta ligger i den offentliga sektorns natur då den är tvingad att följa 
externt beslutade lagar och förordningar som fattas av politiker. I offentliga organisationer 
innebär chefernas beslutsfattande ofta kompromisser, medan en chef i näringslivet i större 
utsträckning kan utöva styrning och ordergivning gentemot sina underordnade.70 Axelsson 
menar att ledarskapet i offentlig sektor i stor utsträckning handlar om att inspirera och 
uppmuntra sina medarbetare och att ge sitt yttersta för att uppnå önskat resultat.71 
 
Organisationsforskarna Kouzes & Mico menar att offentliga organisationer, till exempel 
sjukhusorganisationer, kännetecknas av att de består av olika ”domäner”, vilka har mycket 
liten kontakt med varandra trots att behovet av samverkan kring olika frågor är stort.72  
 

      
                
                  Figur 3: Sjukvårdsorganisationens olika domäner.  
                  Källa: Ragneklint (2004), s. 49 

 
Hultin beskrev med utgångspunkt i Kouzes och Micos modell tre vikiga aktörsgrupper inom 
svensk hälso- och sjukvård; politiker, administratörer och vårdprofessionella. Dessa tre 

                                                 
67 Hagström (1990),  s. 24-25 
68 Ibid, s. 25 
69 Anrell (1989), s. 60-61 
70 Hagström (1990), s. 24-25 
71 Axelsson (2000), s. 17 
72 Ragneklint (2004), s. 49 
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aktörsgruppers samverkan har avgörande betydelse för hälso- och sjukvårdens verksamhet 
och utveckling.73 
 
Den sjukvårdspolitiska domänen består till exempel av landstingspolitiker som tillsätts i 
allmänna val och förutsätts arbeta utifrån demokratiska grundprinciper74. Politikerna i den 
sjukvårdspolitiska domänen har till huvuduppgift att ställa upp formella ramar och regler för 
hälso- och sjukvården genom lagstiftning, exempelvis tystnadsplikten. Andra styrmedel än 
lagstiftning inom den sjukvårdspolitiska domänen kan exempelvis vara uppföljning, kontroll 
och ekonomiska bidrag. Styrningen sker framför allt på distans, det vill säga utan nära kontakt 
med verksamheten.75 Politikerna förväntas ansvara för att rätt saker görs inom hälso- och 
sjukvården och att sakerna dessutom görs på ett resursmässigt och kvalitativt bra sätt. De 
förväntas även att ta det yttersta ansvaret för verksamhetens effektivitet och produktivitet.76 
 
Cheferna i den sjukvårdsadministrativa domänen har till uppgift att implementera de politiska 
besluten i sjukvårdens organisation77, bland annat genom att stödja den politiska ledningen. 
De administrativa cheferna kan således ses både som den politiska ledningens förlängda arm 
och som en serviceenhet till sjukvårdens verksamhet.78 Exempel på processer som den 
administrativa ledningen styr är budgetprocessen, den ekonomiska uppföljningen, 
personalförsörjnings- och personalutvecklingsprocesser samt intern kontroll av arbetsmiljön. 
Den administrativa styrningen påverkar exempelvis resursfördelningen, tillsättning av 
befattningar och lönesättning79. 
 
Den sjukvårdsprofessionella nivån utgörs av de olika professionella grupper som har en direkt 
kontakt med patienten, till exempel läkare och avdelningschefer som har medicinskt ansvar. 
Arbetet styrs av regler eller standards, vilka utformas av myndigheter utanför 
sjukvårdsorganisationen.80 Den sjukvårdsprofessionella chefen har ansvar för att bedriva 
verksamhetens praktiska arbete och organisationen som helhet kan beskrivas som en 
professionell organisation som är uppbyggd kring specialiserad kunskap. Den enskilde 
individens kunskaper, normer och värderingar påverkar styrningen av verksamheten. Läkare 
och avdelningschefer utgör en del av vårdens ledningsorganisation då de har ett ekonomiskt 
ansvar och är involverade i ledningen och styrningen av en specifik enhets ekonomi och dess 
verksamhet.81 
 
Klientdomänen utgörs av de patienter som besöker sjukhuset82. 
 
I denna uppsats studerar vi den sjukvårdsadministrativa och den sjukvårdsprofessionella 
domänen. Den sjukvårdsadministrativa domänen för att områdeschefen Marie Vallgårda som 
vi intervjuar har till uppgift att implementera de politiska besluten i organisationen, hålla de 
ekonomiska ramar som budgeten utgör och har befogenheten att fatta beslut (se sid. 27 för 
presentation av respondenterna). Vi studerar även den sjukvårdsprofessionella domänen då 
                                                 
73 Axelsson (2000), s. 28 
74 Ragneklint (2004), s. 50 
75 Hallin - Siverbo (2003) s.63-64 
76 Falk - Nilsson (1999), s. 90-91 
77 Ragneklint (2004), s. 50 
78 Falk - Nilsson (1999), s. 87 
79 Hallin - Siverbo (2003) s.64-65 
80 Ragneklint (2004), s. 50 
81 Falk - Nilsson (1999), s. 90-91 
82 Ragneklint (2004), s. 50 
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våra respondenter är läkare eller sjuksköterskor och har vardaglig kontakt med patienterna. 
USÖ skriver i sina verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner att ett ”bra ledarskap” är en 
framgångsfaktor för dem, vilket gör det relevant för oss att relatera de responderande 
chefernas definitioner av ledarskap till teori om gott ledarskap. 
 

3.1.3 Gott ledarskap 
En stor fråga, men ändå en som alla ledare bör ställa sig, oavsett om denne leder en liten 
grupp eller en hel organisation är: Vad innebär ett gott ledarskap och vilka karaktäristika 
behövs för att vara en framgångsrik ledare?83 Flera forskare har de senaste åren diskuterat vad 
som menas med ett gott ledarskap, se exempelvis Campbell, 2002; Drouillard & Kleiner, 
1996 och Larsson, 1999. Forskarna har kommit fram till olika resultat, men något som de 
verkar vara överens om är att en god ledare kan skapa en vision och kommunicera denna 
vision till massorna på ett effektivt sätt. Ytterligare en egenskap som forskarna belyser är 
engagemang och förmågan att skapa detta hos sina underställda.84 
  
Campbell har utvecklat en lista med nio karaktäristika för gott ledarskap. Karaktäristikerna är 
applicerbara under de flesta omständigheter och på lång sikt är varje karaktäristika relevant i 
de flesta organisationer vid de flesta tidpunkter. De karaktäristika för gott ledarskap som 
Campbell presenterar är; 
(1) Vision, vilket innebär att en god ledare är långsiktig, driftig, övertygande, resursrik och 
tänker globalt. 
(2) Arbetsledning, vilket innebär att ledaren ska vara engagerad, delegerande, pålitlig, 
fokuserad och systematisk. 
(3) Bemyndigande, vilket innebär att ledaren är uppmuntrande, en mentor, klarsynt, stödjande 
och förtroendefull. 
(4) Diplomati, vilket innebär att ledaren är diplomatisk, taktisk, betrodd, har ett brett 
kontaktnät och har känsla för olika kulturer. 
(5) Feedback, vilket innebär att ledaren ska vara en bra handledare och lärare, uppriktig och 
ärlig, en god lyssnare och är siffersmart. 
(6) Företagsam, det vill säga äventyrlig, kreativ, uthållig, bra på att skaffa kapital och globalt 
innovativ. 
(7) Personlig stil är trovärdig, erfaren, en synlig förebild, optimistisk och är bra på att skapa 
en global ledarskapsimage. 
(8) Personlig energi innebär att ledaren är balanserad, energisk, fysiskt vältränad, har en 
imponerande karaktär och är internationellt anpassningsbar. 
(9) Mångkulturell medvetenhet är ett urval av karaktäristika tagna från ovan nämnda 
karaktäristika och innebär att ledaren är globalt tänkande, känslig för olika kulturer, globalt 
innovativ, bra på att skapa en globalt effektiv ledarskapsimage och är internationellt 
anpassningsbar.85 Se Bilaga 2 för en mer omfattande sammanställning av Campbells 
karaktäristika för gott ledarskap. 
 
Även Drouillard och Kleiner definierar ett antal karaktäristika som utmärker en god ledare. 
Flera av dessa sammanfaller med Campbells listade egenskaper, exempelvis att en god ledare 
ska vara tydlig i sin kommunikation, ha integritet, vara grupporienterad, vara en visionär och 

                                                 
83 Hagström (1990), s. 11 
84 Bolman - Deal (1997), s. 338 
85 Campbell (2002), s. 18-19 
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idé-orienterad samt besitta rätt kompetens för uppdraget.86 Jones hävdar att en nyckelfaktor 
för ett gott ledarskap är att behandla medmänniskor som man själv vill bli behandlad.87 Något 
som också är viktigt att ta hänsyn till är att alla individer har styrkor och svagheter, att 
tillvarata styrkorna och kompensera för svagheterna blir allt viktigare i moderna 
organisationer. Ingen chef kan ensam besitta alla kompetenser som krävs i en organisation, 
teamarbete är därför grundläggande och varje ledare måste kunna arbeta effektivt både som en 
medlem i gruppen och som gruppens ledare.88 
 
Vissa karakteristika av det goda ledarskapet är mer relevanta för Hälso- och 
Sjukvårdsledarskap än andra. Då ledarskapet i offentlig sektor i stor utsträckning handlar om 
att inspirera och uppmuntra sina medarbetare och att ge sitt yttersta för att uppnå önskat 
resultat är det viktigt att en god ledare har en positiv inställning och ser möjligheter istället för 
begränsningar. En god ledare är även realistisk och tydlig i sitt sätt att kommunicera till sina 
medarbetare och förmedla information till berörda parter på ett sätt som är motiverande och 
skapar engagemang och delaktighet och lyssnar till sina medarbetares synpunkter. En god 
ledaregenskap som är viktig inom hälso- och sjukvården är att chefen på ett tydligt sätt kan 
tydliggöra för sina medarbetare hur verksamhetens mål ska uppnås, det vill säga att 
kommunicera målen, och samtidigt är öppen för förändringar. Det är även viktigt att ledaren 
vågar fatta beslut men gör det med eftertanke, förstår konsekvenserna av besluten och tar 
ansvar för dem, vilket kanske är särskilt viktigt inom hälso- och sjukvården då besluten 
påverkar och påverkas av flera olika aktörsgrupper. 
 
Resultatet av ett gott ledarskap inom de olika domänerna kan yttra sig på olika sätt. På den 
sjukvårdsprofessionella nivån kan ett gott ledarskap leda till att vårdkvaliteten blir bättre, 
vilket till exempel kan leda till friskare patienter och kortare väntetider. På den 
sjukvårdsadministrativa nivån kan det goda ledarskapet till exempel yttra sig i en effektiv 
resursfördelning, rätt personal på rätt befattning vilket leder till att de ekonomiska ramarna 
hålls och budgetarna uppfylls. 
 

3.2 Målstyrning 
I KAK-undersökningarna undersöks hur anställda vid USÖ uppfattar målen i fråga om 
tydlighet, realism, påverkningsbarhet och utvärderingsmöjligheter.89 Målkvalitet är även ett 
av de områden där målet är att uppnå ett bättre resultat vid 2006 års KAK-undersökning90, 
vilket gör det relevant för oss att studera målstyrning inom Rehabilitering på USÖ. 
 
En vanlig definition av mål i organisationer är att de beskriver något som organisationen 
önskar uppnå på sikt. Målen har till syfte att påverka hur organisationer struktureras eller 
organiseras och därmed tydliggöra riktlinjerna för organisationens aktiviteter.91  
 
Styrning av en centraliserad organisation sker traditionellt genom hierarkier och 
befattningshavare. När organisationen decentraliseras, måste styrningen anpassas genom 
delegering av ansvar och befogenheter, istället för ordergivning från överordnade. Ledningen 

                                                 
86 Drouillard - Kleiner (1996), s. 30 
87 Jones (2003), s. 26 
88 ”Focus on leadership” (1999) 
89 Kvalitet Arbetsmiljö Kompetens, KAK 2003, s.11-12 
90 Verksamhetsberättelse USÖ 2004, s. 30 
91 Christensen m.fl. (2005), s. 102 
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för basenheterna, exempelvis kliniker, har ett resultatansvar gentemot den organisationens 
centrala ledning, som i sin tur ansvarar för att övergripande mål ställs upp. Detta sätt att leda 
gör att resultatuppföljning blir ett verktyg för att kontrollera hur väl målen uppnås.92 
 
För att en organisation ska kunna uppnå sina mål krävs olika former av styrning. Styrning 
begränsar handlingsfriheten för den enskilde individen och för grupper i organisationen.93 
Organisationer kan styra sina anställda hårt eller mjukt. Hård styrning innebär att 
beslutsfattarens handlingsfrihet är liten, medan mjuk styrning innebär att beslutsfattaren tillåts 
välja mellan ett stort antal tänkbara handlingsalternativ.94 Hård styrning är påtaglig och 
konkret och utövas exempelvis genom planerings- och budgetsystem, olika redovisnings- och 
kontrollsystem samt lönesystem. Mjuk styrning sker genom påverkan av gruppers och 
individers attityder och värderingar, exempelvis genom personalsamtal, kurser och utbildning. 
Ramström beskriver olika typer av styrning och relaterar dem till den grad av handlingsfrihet 
organisationens medarbetare har95: 
  
 
 
 
            

Figur 6: Grad av handlingsfrihet 
Källa: Anrell (1989), s.58 
 

Målstyrning erbjuder den största graden av frihet för medarbetarna. Den utgår från antagandet 
att de som ska genomföra en arbetsuppgift är de som bäst vet hur den ska utföras. Styrningen 
sker genom att ange vad som ska uppnås (målet) och vid vilken tidpunkt. Detta ger 
gruppen/individen frihet att själv välja metod.96 Den specialiserade arbetskraften 
(professionen) är de som vet hur deras arbete utförs på bästa sätt. Varje klinik har i sina 
verksamhetsplaner specificerat vilka mål som ska uppnås och vid vilken tidpunkt, det är sedan 
upp till professionen att uppfylla målen i tid. 
 
Kontrollstyrning ställer krav på beteenden, till exempel att individen måste hålla sig inom 
vissa gränser, exempelvis ekonomi, upphandlingsavtal och krav på befattningshavares 
kompetens. Programstyrning innebär att individen är skyldig att följa generellt utformade 
program som anger exakt hur en handling ska utföras. Program förekommer exempelvis som 
instruktioner, reglementen, vårdprogram, arbetsinstruktioner. Direktstyrning anger exakt hur 
den anställde ska handla i en given situation och den styrmetod arbetsledaren använder sig av 
är direkta order.97 Teorin tyder på att dessa styrformer används inom sjukvården, dock i 
mindre utsträckning än målstyrning, exempelvis genom ekonomiska begränsningar, 
arbetsinstruktioner och direkta order från chefer. 
 

                                                 
92 Falk - Nilsson (1996), s. 90 
93 Anrell (1989), s. 58 
94 Philgren - Svensson (1994), s. 20 
95 Anrell (1989), s. 58 
96 Ibid. 
97 Ibid, s. 58-59 
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3.3 Kommunikation 
I KAK-undersökningarna (se sid. 28 för en utförlig redogörelse av KAK som mätmetod) och i 
chefsprogrammet vid USÖ likväl som i teori om gott ledarskap tas tydlig kommunikation upp 
som en viktig faktor i ledarskapsutövandet. Kommunikation har även varit en återkommande 
faktor för förbättring i USÖs verksamhetsberättelser och USÖ har som prioritet att under 2005 
och 2006 förbättra kommunikationen mellan sjukhusledning, chefer och medarbetare98, vilket 
gör begreppet intressant för denna studie. 
 
I de flesta organisationer delas kommunikation upp i intern och extern kommunikation. Den 
interna kommunikationen kan lyfta organisationen och dess verksamhet om den fungerar bra 
och skapa missförstånd om den fungerar dåligt. Den samlade känslan av delaktighet hos 
medarbetarna är en motivationshöjande faktor som har betydelse för resultatet. Om de 
anställda är positiva till organisationens uppgifter och mål finns det större förutsättningar för 
att kontakten med omvärlden ska bli lyckad.99 
 
För att internkommunikation ska vara effektiv måste den uppfylla ett antal kriterier. Dessa 
kriterier är saklighet, trovärdighet, snabbhet och aktualitet. Enligt Argyris ska information 
vara konkret, klar, konsistent, kongruent och tillgänglig för att vara effektiv. Med konsistent 
menas att den måste vara fyllig och komplett. Kongruenskravet innebär att den ska vara 
konsekvent, koordinerad och samma saker ska sägas överallt. Med tillgängligheten menas att 
informationen ska vara kontinuerligt återkommande, den förlorar värde om den kommer i 
”spridda skurar”.100 
 
Sjöstrand menar att kommunikationsprocessen främst är ett sätt för organisationens 
medlemmar att reducera osäkerhet i organisationen och få ökad kunskap och förståelse för 
densamma. Kommunikationsprocesser uppstår då individer känner ett behov av kunskaps- 
och/eller informationsutbyte med övriga organisationsmedlemmar, vilket gör att 
kommunikationen inte endast sker i informativt syfte. Sjöstrand menar att problematiken med 
kommunicerad information är att sändaren inte kan vara säker på att mottagaren har uppfattat 
budskapet korrekt, vilket gör feedback betydelsefull för kommunikationsprocessen.101 
 
Till vilken grad en organisation är beroende av god och tydlig kommunikation beror på 
omgivningens komplexitet och osäkerhet. Inom organisationen ökar behovet av tydlig 
kommunikation i hierarkiska organisationsformer gradvis ju närmre beslutsfattande- och 
kontrollfunktioner och processer individen befinner sig.102 Då vi i denna uppsats studerar 
ledarskapsarbetet vid Rehabiliteringsområdet blir en tydlig kommunikation av stor vikt då de 
responderande cheferna fattar beslut för Rehabiliteringsområdet. 
 
Robbins menar att kommunikation och koordinering kan bli lidande ju fler hierarkiska nivåer 
det finns mellan toppen och botten av hierarkin. Stora hierarkiska organisationsstrukturer 
kräver mer omfattande kontroll, vilket gör kommunikationen och koordineringen mer 
komplicerad då information och direktiv måste vandra genom många olika nivåer.103 
 
                                                 
98 Verksamhetsplan USÖ 2005-2006, s. 13 
99 Larsson (2001), s. 69 
100 Ibid. 
101 Sjöstrand (1978), s. 206 
102 Ibid, s. 210 
103 Robbins (1990), s. 87-88 
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3.4 Delaktighet 
Ett av chefsprogrammets mål för 2006 är att medarbetarna ska uppleva en ökad känsla av 
delaktighet jämfört med 2003104. Campbell tar även upp förmågan att skapa delaktighet som 
en faktor för det goda ledarskapet105, varför det blir relevant för oss att få förståelse för 
begreppet delaktighet. 
 

3.4.1 Delaktighet i verksamhetsutveckling 
För en framgångsrik verksamhetsutveckling är det viktigt att skapa delaktighet hos 
medarbetarna. Kihlblom menar att tre villkor behöver vara uppfyllda för att delaktighet ska 
uppnås; (1) ledarna möter medarbetarna i en öppen och ärlig dialog, (2) utvecklingsarbetet 
bygger på ett tydligt omvärldsperspektiv där kundernas och intressenternas önskemål styr den 
framtida inriktningen och (3) arbetet är målinriktat och leder fram till konkret handling – inte 
bara till rapporter eller planer.106 Dessa villkor om dialog, omvärldsperspektiv och konkreta 
handlingar diskuteras även av Campbell som anser dessa vara viktiga egenskaper hos en god 
ledare107. 
 
Informationsflödet i organisationen är en viktig faktor för verksamhetsstyrning när 
utvecklingsarbete bedrivs. Det räcker dock inte med information för att få en positiv kraft i 
utvecklingen, utan det behövs även utvecklingskraft, handlingsberedskap, energi och 
framtidstro. För att lyckas med verksamhetsutvecklingen behöver sjukhusledningen arbeta på 
ett sätt som ökar medarbetarnas engagemang och förståelse.108 

 
Figur 4: Verksamhetsutveckling & strategi 
Källa: Kihlblom (2005), s. 34 

 
I en strikt hierarkisk miljö kan ledningen använda hot om avsked eller nedläggning som 
verktyg för att försöka få alla att sträva åt rätt håll, men i organisationer bestående av olika 
expertkompetenser fungerar denna styrmetod dåligt.109 USÖ, som har bred professionell 
kompetens inom många områden, reducerade sin personalstyrka avsevärt under 1990-talet110. 
Denna personalreducering genomfördes på grund av ekonomiska problem snarare än i syfte 
att öka delaktigheten hos medarbetarna. 
 

                                                 
104 Chefsprogram 2005-2006, s. 4 
105 Campbell (2002), s. 18 
106 Kihlblom (2005), s. 33 
107 Campbell (2002), s. 18-19 
108 Kihlblom (2005), s. 33-34 
109 Ibid, s. 34 
110 Verksamhetsberättelser USÖ 1994-1999 
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Handlingsberedskap skapas av medarbetarnas förmåga att självständigt möta nya situationer, 
vilket innebär att medarbetarna, utan att invänta direktiv från ledningen, reagerar på signaler 
från omvärld och patienter. Handlingsberedskapen bygger således på att alla i organisationen 
förstår verksamhetens mål och hur dessa kopplas till strategi och handlingsplaner. Det är först 
då detta är uppfyllt som medarbetarna har kompetens nog att fatta egna beslut om hur 
avvikelser och problem ska hanteras. Upplever medarbetarna inte delaktighet är det svårt för 
dem att ta sitt ansvar.111 
 

 
 
Figur 5: Delaktighet – ansvarstagande 
Källa: Kihlblom (2005), s. 38 
 
För att nå den högsta nivån av delaktighet, det vill säga ansvarstagande, krävs att ledningen 
visar respekt för sina underordnade och medarbetare. Ledningen måste behandla 
medarbetarna på samma sätt som de själva vill bli behandlade för att ömsesidig respekt ska 
uppstå. Om ledningen väljer att själva ta hela ansvaret för utvecklingsarbetet kommer de 
tvingas att behålla ansvaret under hela processen, vilket kan leda till att genomförandet 
stannar upp eller inte blir av.112 Att behandla medarbetare på samma sätt som cheferna själva 
vill bli bemötta för att skapa en ökad delaktighet är även en egenskap som Jones anser vara 
en nyckelfaktor för gott ledarskap. 
 

3.5 Analysmodell 

 
 
Figur 7: Analysmodell 
Källa: Egen bearbetning 
 
I denna uppsats intervjuar vi chefer inom de administrativa (Marie Vallgårda) och 
vårdprofessionella domänerna (Per Salomonsson och Lena Ericsson) inom Rehabiliterings-
området vid USÖ. Vi avser inledningsvis att relatera deras definitioner av begreppet 
”ledarskap” till teori om gott ledarskap för att se om de stämmer överens. Därefter syftar vi 
till att skapa en ökad förståelse för och beskriva de responderande chefernas arbete med 

                                                 
111 Kihlblom (2005), s. 34-37 
112 Ibid. s. 37-38 
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ledarskapet genom målstyrning, kommunikation och delaktighet för att uppnå de mål som är 
uppsatta och ett bättre resultat vid KAK 2006. 
 
I chefernas ledarskapsarbete ingår att arbeta med målstyrning genom verksamhetsplanering 
och uppföljning. Att ha en god kommunikation och att kunna skapa delaktighet hos 
medarbetarna är viktiga aspekter av det goda ledarskapet och enligt USÖ viktiga 
förutsättningar för att uppnå de uppsatta målen. 
 
Målstyrning, kommunikation och delaktighet är samtliga viktiga delar av ledarskapet och 
begreppen hänger samman och påverkar varandra, vilket gör det svårt att behandla dem som 
separata begrepp. 
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4 Presentation av studieobjekt, respondenter och KAK 
som mätmetod 

 

4.1 Universitetssjukhuset i Örebro 
USÖ är ett av Sveriges åtta universitetssjukhus med ca 600 vårdplatser och en av Örebro läns 
största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda inom ett 50-tal yrkeskategorier, varav de 
största är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Sjukhuset är ett utvecklingsinriktat 
hälso- och sjukvårdscentrum med patienter från stora delar av Mellansverige och det bedrivs 
högspecialiserad vård på de flesta kliniker, både för Örebros- och för andra landsting. USÖs 
målsättning är att vara ett så komplett sjukhus som möjligt med spetskompetens inom 
strategiska områden. Flera av sjukhusets specialiteter är uppmärksammade utanför landets 
gränser och forskning bedrivs inom många områden.113 
 
USÖ bedriver hälso- och sjukvård på region-, läns- och länsdelsnivå så att patienterna får bot, 
lindring eller minskad sjukdomsrisk. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med de övriga 
två sjukhusen i länet, Karlskoga och Lindesberg, liksom med primärvården och 
primärkommunerna för att medverka till ett optimalt utnyttjande av de samlade hälso- och 
sjukvårdsresurserna i länet.114 
 
Organisatoriskt är USÖ uppdelat på åtta olika verksamhetsområden som leds av varsin 
områdeschef. Grundtanken med denna områdesindelning är att skapa en naturlig samverkan 
mellan de enheter som ingår i respektive område samt att förbättra samverkan mellan de åtta 
områdena. Basen för sjukhusets verksamhet är självständiga kliniker som leds av en 
klinikchef eller motsvarande med ett samlat verksamhetsansvar.115 
 
USÖ har som målsättning att kännetecknas av, och stå för ”Vård och vetenskap i samverkan”. 
Sjukhuset använder sig vidare av fem så kallade fokusområden, vilka vart och ett har 
gemensamma mål på sjukhusnivå116 men även klinikerna har målsättningar inom samma 
fokusområden117. De fem fokusområdena är; Personal, Produktion, Patient, Ekonomi och 
Forskning och Utveckling (FoU). 
 

4.1.1 Område Rehabilitering 
Inom område Rehabilitering där Marie Vallgårda är områdeschef ingår fem kliniker. Dessa är: 
(1) Avdelningen för sjukgymnastik, (2) Geriatriska kliniken, (3) Rehab medicinska kliniken, 
(4) Reumatologiska kliniken och (5) Vårdenhet Rehabilitering och Reumatologi. 
 

4.1.2 Reumatologkliniken 
Reumatologkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro där Per Salomonsson är chef har som 
vision att genom en framgångsrik klinisk forskning, utveckling och utbildning i samverkan, 
                                                 
113 Örebro Läns Landstings hemsida, www.orebroll.se 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
116 Verksamhetsplan USÖ 2005-2006, s.10 
117 Verksamhetsplan för Reumatologkliniken 2004-2006, s. 5 
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ha en stabil basverksamhet och ha en ledande position inom strategiska områden. Klinikens 
chefer och medarbetare har som mål att tillsammans skapa en god arbetsplats som 
kännetecknas av dialog och lärande.118 
 
Reumatologklinikens syfte är att (1) Tillhandahålla högklassig reumatologisk diagnostik, 
behandling och Rehabilitering till de patienter som har reumatologisk sjukdom, eller 
misstänkt sådan och är i behov av specialistkompetens, (2) Ge god omvårdnad till patienter i 
behov av reumatologisk och rehabiliteringsmedicinsk slutenvård, så att deras livskvalitet 
förbättras, (3) Bedriva forsknings- och utvecklingsarbete inom Reumatologi, så att klinikens 
kompetens ökar och bidrar till kunskapsutvecklingen inom området.119 
 
Faktorer som Reumatologkliniken vill kännetecknas av bland patienter och intressenter är: (1) 
Kvalitet, vilket innebär en hög professionalitet i diagnostik, behandling, rehabilitering och 
omvårdnad. Individanpassad behandling, (2) Teamarbete, vilket innebär samverkan mellan 
patient och de olika yrkeskategorierna utifrån patientens förväntningar och behov, (3) 
Utveckling- och utbildningsverksamhet, vilket innebär en fortsatt kunskapsuppbyggnad och 
ett fortsatt kunskapsutbyte i samverkan med klinikens samarbetspartners.120 
 
De faktorer som Reumatologkliniken vill kännetecknas av bland sina medarbetare är: (1) 
Lärande i arbetet, vilket innebär att klinikens medarbetare ska uppleva att deras kompetens 
tas tillvara, att de utvecklas i sitt arbete, att chef och medarbetare känner ett gemensamt 
ansvar för individens och verksamhetens behov av kompetensutveckling. (2) Målkvalitet, 
vilket innebär att kliniken genom bra ledarskap och delaktiga medarbetare ska bedriva en 
verksamhet med tydliga mål. (3) Delaktighet, vilket innebär att klinikens medarbetare har 
tillgång till information, möjlighet att påverka beslut och inflytande över den egna 
situationen.121 
 

4.2 Om respondenterna 
Marie Vallgårda, (områdes)chef för område Rehabilitering 
Marie är i grunden läkare, reumatolog, och har jobbat på USÖ sedan 1983. 1995 blev Marie 
klinikchef på Reumatologen och ett par år senare slogs Reumatolog- och 
Rehabiliteringsmedicinska kliniken ihop och hon blev då chef för båda klinikerna. Sedan 
ungefär 1997 blev Marie strukturledare, som då var en befattning, vilket innebar att hon var 
samordnare för ett antal kliniker och att hon satt med i medicinska rådet. 1999 
omorganiserades detta och det blev då områdeschefer istället för strukturledare. Sedan dess är 
Marie områdeschef för Rehabilitering samtidigt som hon har avvecklat chefskapet på 
Reumatologen och Rehabmedicin som har delats upp till två kliniker igen. Idag är Marie 
områdeschef till 50 % och reumatolog, läkare, till 50 %.122 
 
Per Salomonsson, klinikchef Reumatologiska kliniken 
Per är född och uppvuxen i Örebro, är inne på sitt femte år som klinikchef för Reumatologiska 
kliniken och har jobbat i Örebro Läns Landsting i princip hela sitt liv. På just USÖ har Per, 
enligt honom själv, jobbat med i princip allting. Han började som städare på Östra Mark som 
                                                 
118 Verksamhetsplan för Reumatologkliniken 2004-2006, s. 5 
119 Ibid, s. 3 
120 Ibid, s. 4 
121 Ibid 
122 Intervju med Marie Vallgårda, 2006-04-28 
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då var sinnessjukhus. Efter avslutad sjuksköterskeutbildning jobbade Per som sjuksköterska 
innan han vidareutbildade sig och läste då medicin.123 
 
Lena Ericsson, avdelningschef på Reumatologiska kliniken 
Lena har jobbat inom sjukvården sedan 18-19 års ålder, inledningsvis som skötare inom 
psykiatrin. Lena jobbade tidigare i Mellringe där psyksjukhuset tidigare låg. Efter ett par år 
som skötare gick Lena sjuksköterskeutbildningen i Västerås. Då Lena var färdigutbildad 
sjuksköterska var det svårt att få jobb inom sjukvården och hon började med en 50% tjänst 
men fick hoppa in och jobba mycket extra så det nästan blev heltidsarbete inom psykiatrin. 
Lena ledsnade på att arbeta inom den psykiatriska sjukvården och sökte till Reumatologiska 
kliniken av en ren händelse. Lena har jobbat på Reumatologiska kliniken i 15-16 år, 
inledningsvis på en vårdavdelning som i dagsläget inte finns kvar i Reumatologens regi. 
Därefter det blev en tjänst ledig på Reumatologklinikens mottagning som Lena sökte och har 
sedan 5-6 år tillbaka arbetat som avdelningschef på kliniken.124 
 

4.3 KAK som mätmetod 125 
KAK står för Kvalitet, Arbetsmiljö och Kompetens, och är en enkätundersökning bland de 
anställda som USÖ har genomfört vid sex tillfällen sedan 1994 (1994, 1995, 1997, 1999, 2001 
och 2003). KAK är USÖs benämning på engelskans QWC - Quality Work Competence. 
Springlife AB säljer, marknadsför och ansvarar för genomförandet av enkätundersökningen 
på arbetsplatserna. 2003 års enkät innehåller 56 frågor om så kallade förbättringsområden, där 
bland annat ledarskap, kommunikation och delaktighet ingår. 
 
Målsättningen med KAK-undersökningen är att ta fram ett faktaunderlag om hur anställda 
upplever arbetet i termer av bland annat stress, delaktighet, lärande i arbetet, effektivitet, 
måltydlighet och ledarskap. Resultatet ska ge vägledning och ligga till grund för det fortsatta 
förändringsarbetet. Enkäten besvaras anonymt av de anställda och de ska i enkäten ange de 
svar som överensstämmer bäst med dennes uppfattning även om alternativen kanske inte 
passar exakt. 
 
Frågor som mäter olika aspekter inom ett och samma område summeras till ett index som 
kallas förbättringsområde. Återkoppling av resultat sker till respektive enhet enbart om det 
finns minst tio svarande på en enskild fråga eller minst sex svarande på ett 
förbättringsområde. Skulle det vara färre svarande får den enheten ingen återkoppling på 
enhetsnivå men bidrar ändå till resultaten för den närmast större enheten i vilken respondenten 
ingår. Anledningen till detta är att höja respondentens anonymitet och att öka tillförlitligheten 
i svaren.  
 
Enkätsvaren lagras och analyseras därefter av Springlife AB, innan enkäterna förstörs. Ingen 
på USÖ eller utanför Springlifes forskargrupp kommer att ha tillgång till den insamlade 
rådatan. Springlife redovisar resultaten på sjukhus-, klinik-, och avdelningsnivå. Inom varje 
förbättringsområde finns vetenskapligt framtagna riktvärden i procentform, vilka enheterna 
minst bör uppnå. 
 

                                                 
123 Intervju med Per Salomonsson, 2006-05-11 
124 Intervju med Lena Ericsson, 2006-05-09 
125 Springlife 2003, s. 1-13 
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I förbättringsområdet ledarskap ska medarbetarna betygsätta hur de upplever sin närmaste 
chef. Frågorna berör om chefen är; tydlig i sin kommunikation, tydliggör hur målen ska 
uppnås, konsekvent i sitt agerande, ger möjlighet till kompetensutveckling samt om chefen är 
förändringsbenägen i sitt ledarskap. 
 
Enkätfrågorna om delaktighet handlar om medarbetarnas inflytande över sin arbetssituation, 
exempelvis om de har tid att planera sitt arbete i förväg eller om de har tillräckligt med tid för 
att genomföra sitt arbete. Det frågas om medarbetaren har möjlighet att påverka beslut som tas 
på arbetsplatsen och hur väl inflytandet över arbetet och arbetssituationen stämmer överens 
med vederbörandes önskemål. Frågorna berör vidare om medarbetaren har frihet att 
bestämma hur dennes arbete ska utföras och vad som ska utföras, samt om vederbörande har 
tillräckliga befogenheter i förhållande till sina arbetsuppgifter. 
 
Inom målkvalitet ska medarbetarna betygsätta målen för sin avdelning eller klinik med 
avseende på om de anser målen vara tydliga, realistiska, påverkningsbara samt 
utvärderingsbara. 
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5 Intervjuer med områdes-, klinik-, och avdelningschefer 
 
För att göra det lätt för läsaren att ta del av intervjusvaren har vi valt att strukturera 
sammanställningen efter de olika teoretiska områden som uppsatsen behandlar och under 
respektive teoriområde presentera de tre respondenternas svar efter sin hierarkiska 
chefsposition. För varje fråga redogörs således först områdeschef Marie Vallgårdas svar, 
sedan klinikchef Per Salomonssons och slutligen avdelningschef Lena Ericssons. Vi har valt 
att ha denna struktur för att läsaren inte ska behöva bläddra fram och tillbaka mellan tre olika 
intervjuer för att se vilka likheter och skillnader som finns i respondenternas svar. Denna 
struktur blir även lättöverskådlig och lämplig då de tre respondenterna har besvarat samma 
frågor (se Bilaga 1 - Intervjuunderlag). 
 

5.1 Ledarskap 
Vad innebär begreppet ”ledarskap” för Er? 
Marie Vallgårda, områdeschef, menar att ledarskap är en förmåga att kunna samla sin 
personal kring och få dem att ställa upp tillsammans på mål samt att uppmuntra och stötta 
dem så att de jobbar mot det målet. Hon anser även att en bra ledare följer upp, jobbar med 
utveckling och ser vad som behövs göras för att arbetet ska fungera bra. Att vara ett bra stöd 
för sina medarbetare, ha förmågan att sätta gränser, hålla ordning, styra upp och göra det på 
ett sätt som gör att man blir accepterad. Marie anser sammanfattningsvis att tydlighet, dialog 
och kommunikation är väldigt viktiga egenskaper hos en ledare, att kunna få personalen med 
sig, att få verksamheten att fungera väl och att det är en bra arbetsplats. 
 
Per Salomonsson, klinikchef, gör åtskillnad mellan chef- och ledarskap. Per menar att 
ledarskap är lite som ”att vara ute och gå med hunden”, han går åt ett håll och då vill han att 
hunden ska följa med. Vill han att hunden ska gå före så går den före, det är något de gör 
tillsammans. Per gör även en liknelse vid att ha ett fotbollslag, att få spelarna att spela åt rätt 
håll, bestämma vilka positioner spelarna ska ha och att vara överens om när de ska börja och 
sluta spela. Ledarskap är enligt Per att motivera, förmå och ge förutsättningar för de som 
jobbar, bland annat genom delegering av uppgifter. Chefskap handlar enligt Per mer om 
flextidsregler, arbetslivsregler, rätt till övertid, rätt till ledighet, att säga upp och anställa folk 
och liknande. Per berättar att han har gått många kurser, och att hans definition därför är 
baserad på den litteratur som han har läst. 
 
Enligt Lena Ericsson, avdelningschef, innebär ledarskap att vara spindeln i nätet och att hålla 
ihop och se över saker och ting. Att hålla ihop mottagningen, både vad det gäller kontakten 
med läkare, patienter och personalmässigt, att se till att personalen har det bra och mår bra. 
Att verkligen vara där. Lena tror att det är viktigt med en överblick och även att som chef 
själv ha provat på arbetet för att veta vad det handlar om och kan relatera till själv, vilket hon 
anser sig kunna då hon tidigare har jobbat som sjuksköterska. 
 
Hur arbetar Ni för att förbättra resultatet inom ledarskap inför KAK 2006? 
Eftersom Marie är chef för fem personer och cheferna inte får ut någon information om de har 
färre än sex anställda under sig, så får hon inga KAK-enkäter på sitt ledarskap. Hon vet alltså 
inte hur hon ligger till, men försöker att leva upp till de förväntningar som finns genom att 
vara ett bra stöd för klinikcheferna och vara tydlig och stötta dem i sin 
verksamhetsutveckling. Den enda återkoppling Marie får på sitt ledarskap är vid 
utvecklingssamtalen som sker person till person, vilket kan vara en lite känslig situation. Men 
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hon tror ändå att hon har en så pass förtroendefull relation till sina medarbetare att hon får 
höra sådant som skulle kunna förbättras. 
 
Per berättar att då resultaten av KAK-undersökningarna kommer förs det diskussioner inom 
kliniken angående om det är någonting som behöver förbättras, varför det bör förbättras och 
hur förbättringen ska gå till. Vid 2003 års KAK-undersökning fick kliniken enligt Per ett 
bättre resultat än vid 2001 års undersökning, och han berättar att sjukhuset i större 
utsträckning fokuserar på förbättringsområden för klinikerna genom KAK-resultaten. 
Reumatologen är enligt Per en ganska liten klinik och hans ledarskap präglas av att han är 
närvarande på kliniken väldigt mycket och har utvecklingssamtal med alla medarbetare en 
gång om året där man diskuterar ledarskapet. Per har även gjort särskilda tester som visar på 
positiva och negativa ledaregenskaper och därigenom har han lärt känna sig själv bättre. 
 
Lena säger att hon ska försöka ha utvecklingssamtal med alla, vilket de egentligen ska ha 
varje år men det har legat i lä på grund av tidsbrist. Hon anser dock att utvecklingssamtalen 
ger mycket. I övrigt vet hon inte om hon aktivt jobbar med sitt ledarskap. Även Lena är chef 
för färre än sex personer så inte heller hon får några KAK-resultat på sitt ledarskap. Men hon 
tycker att det är bra stämning på kliniken och tror att alla vågar säga på ett ungefär vad de 
tycker och att det nog skulle ha kommit fram om det var något som skar sig på avdelningen. 
 
Den offentliga sektorn är till viss del styrd av lagar och förordningar som påverkar 
verksamheten. Ser Ni några begränsningar med detta? Hur påverkar detta Ert arbete? 
Marie tror att alla är väldigt medvetna om vem som får göra vad och vilka skyldigheter som 
finns gentemot patienterna. Hon berättar att etikgruppen på sjukhuset hade ett seminarium där 
deltagarna fick komma och diskutera frågor där de hade ämnet ”lyda lagen eller samvetet, 
lyda samvetet eller överordnad”. De hade då två exempel där det inte fanns någon bra lösning. 
Lydde de lagen skulle patienten råka illa ut och lydde de sitt samvete skulle de själva råka illa 
ut. Lagarna och förordningarna är en begränsande faktor och man får tänka till. Det är 
spännande, säger hon. 
 
Per menar att verksamheten på sjukhuset är anpassad efter rådande lagstiftning. Han sitter 
inte och läser Hälso- och Sjukvårdslagen jämt och ständigt utan det har blivit ett naturligt 
förhållningssätt till lagstiftningen som han inte funderar över dagligen. Om det skulle ske 
stora förändringar i lagstiftningen tar sjukhuset och landstinget initiativ till att förändra 
verksamheten efter den nya lagstiftningen. Per tycker att det är bra och viktigt att det finns 
lagar och regler som styr sjukvårdsverksamheten då den finansieras av befolkningens 
skattepengar, vilka inte är hans eller sjukhusets utan, som han uttrycker det, ”våra” pengar. 
Per anser även att den lagstadgade sekretessen är bra då den skyddar individen. Lagarna och 
förordningarna skapar enligt Per ett etiskt förhållningssätt vilka han indirekt har accepterat då 
han valt detta yrke. 
 
Lena anser inte att lagarna påverkar arbetet negativt, det är tradition inom sjukvården att man 
vet vilka regler som gäller, till exempel tystnadsplikten. Hon menar att det är bra att det finns 
regler som hindrar en om man skulle vilja gå över gränsen, det är ingenting hon tycker är 
begränsande i arbetet utan snarare ser som ett stöd. Lena berättar att de har patienter som 
precis blivit så gamla att de flyttar över från barnkliniken till deras klinik och då tycker många 
föräldrar att de fortfarande är barn, fast de är över 18 år. Då kan Lena känna att hon hamnar i 
situationer där mammorna är oroliga för sina barn, men hon får inte säga något till mamman, 
utan det är barnen hon i första hand ska prata med. Men, säger hon, det brukar lösa sig bara 
man pratar med patienten ifråga om hur den vill att det ska vara. Där kan hon känna sig ställd 
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många gånger, men det är inga jätteproblem utan lagarna och förordningarna har man med sig 
så djupt från första början när man jobbar inom vården, säger hon. 
 
Hur har Chefsprogrammet utvecklat Ert ledarskap? Några exempel? 
Marie har gått en ettårig grundläggande utbildning med ett antal andra chefer som träffades en 
gång i månaden. Med fanns även inbjudna föreläsare, vilka ofta var personer med ganska 
olika bakgrund och ibland ganska så kontroversiella synpunkter på ledarskap och vården. De 
hade också övningar i konflikthantering med en konsult som tog upp problem som kan uppstå 
i chefskapet och diskussioner om hur man löser sådana problem. Och sedan har de haft 
återträffar en gång om året där alla som gått de grundläggande utbildningarna träffas. Den 
grundläggande utbildningen ingår i chefsprogrammet för klinikchefer och en av de stora 
behållningarna är att träffa folk från så många olika verksamheter med olika erfarenheter. 
Marie gick kursen precis innan hon blev klinikchef, vilket hon anser var en bra förberedelse. 
Marie har även ingått i en handledningsgrupp för klinikchefer då de träffats ett antal gånger 
och tagit med sig aktuella problem som de diskuterat i gruppen och med en professionell 
handledare. 
 
Chefsprogrammet är i Pers ögon ”ganska komplett” och han berättar att han redan innan han 
blev chef fick gå ett ganska långt program där de pratade och diskuterade mycket om 
chefskap, hur man arbetar individuellt och i grupp för att bilda sig en uppfattning om hur man 
skulle kunna vara som chef. Per säger även att han har haft förmånen att gå många av 
kurserna som ingår i chefsprogrammet vilka givetvis har hjälpt honom mycket och påverkat 
hans chefskap. Per liknar chefskapet vid att vara förälder, det påverkar din personlighet, du är 
tvungen att ta ansvar på ett annat sätt, driva saker, vara konsekvent, inte tveka utan vara 
bestämd. Som chef måste du även stå för vad du har gjort och du måste kunna stå för att du 
har gjort fel. Per menar vidare att chefsprogrammet och det mentorsprogram som finns på 
USÖ är ett stort stöd. De utgör en stödfunktion så till vida att han känner att han vet var han 
ska vända sig om han skulle behöva hjälp i olika situationer som kan uppstå och att han då 
känner sig väl bemött. Det stora ”problemet” med att vara chef tycker Per är att det är en 
annan roll att spela på jobbet, för man är inte chef när man kommer hem till sin familj. Per 
tror att många accepterar det chefen säger i egenskap av att du är chef, trots att de kan tycka 
att chefen har fel och han tror även att en som har varit chef i 30 år har svårt att sluta vara chef 
efter avslutat arbetsliv vilket då går ut över privatlivet. 
 
När Lena fick tjänsten som avdelningschef gick hon en utbildning inom chefsprogrammet 
som on tyckte var jättebra men sen har hon inte gått några fler utbildningar. Utbildningen 
behandlade ansvar, lagar och regler och hon fick träffa andra som var på samma nivå och som 
också var nya chefer. Hon fick titta över sin roll och vad hon själv hade för mål. Den var ett 
stöd, säger hon. Sen dyker det upp då och då att hon får erbjudanden om att gå olika 
utbildningar. Det Lena kan känna att hon saknar är gruppträffar för chefer på hennes nivå, hon 
säger att om man är avdelningsföreståndare eller avdelningschef på en avdelning finns olika 
träffar, exempelvis handledning. Men just för mottagningar så har det inte funnits något sånt, 
och det kan hon sakna. Men det finns många utbildningar, man skulle kunna gå på utbildning 
jämt… 
 
Känner Ni att Ni har tillräckliga befogenheter för att sköta Ert arbete? 
Marie upplever att hon har det, det finns två begränsningar i hennes befogenheter där 
sjukhusdirektören träder in; att rekrytera och avveckla klinikchefer och att fastställa 
budgetramar för klinikerna. I dessa frågor har Marie dock stor möjlighet att påverka och när 
det gäller rekrytering gör hon i praktiken rekryteringen och sjukhusdirektören medverkar vid 
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själva slutförandet. Marie menar att det även finns yttre faktorer som kan vara svåra att 
påverka, till exempel landstingslednings- och politikerbeslut men att det är de villkor som 
offentliga verksamheter lever under. 
 
Per tycker både ja och nej och menar att det är något av en samvetsfråga, i och med att du tar 
ett allt större ansvar ju mer befogenheter du får och ju mer möjligheter du har. Per menar att 
det naturligtvis är skönt om någon annan får ”stå där och bli kapad från anklarna” och han tror 
att det är en mänsklig företeelse att alla har en önskan att vilja bestämma men inte ta ansvar. I 
dagsläget tycker Per att det är en ganska väl avvägd balans, men att det är strama ekonomiska 
ramar vilket i sin tur ger lika strama ramar för klinikens verksamhet. Han menar att det finns 
mycket förväntningar inom sjukvården på att du ska göra saker och ting. Om han fick 
bestämma kanske han inte skulle arbeta precis som han gör i dagsläget, men skulle han göra 
som han vill skulle det å andra sidan kosta betydligt mycket mer pengar. 
 
Ett konkret exempel där Per eventuellt skulle önska att han hade lite större befogenheter gäller 
lönesättningarna. Då det råder brist inom vissa av sjukvårdens personalkategorier och man 
står inför situationen att nyanställa finns det flera olika faktorer att konkurrera om den 
sökande med, varav lönen enligt Per är en ganska stor konkurrensfaktor. Som den svenska 
sjukvårdens situation ser ut idag är man tvungen att hålla kostnaderna nere och därmed även 
lönerna, vilket innebär att de kanske inte kan erbjuda den lön de skulle vilja för att få 
personen att välja USÖ som arbetsgivare framför en privat arbetsgivare. Per illustrerar 
problemet med att om man skulle ge samtliga som jobbar ”där nere” 100 kronor mer i lön 
skulle det innebära att lönekostnaderna totalt sett i hela landstinget skulle bli ofantligt mycket 
större, samtidigt som samhällspressen är stor på att hålla kostnaderna nere för offentligvården. 
Per önskar i vissa fall att han hade befogenhet att sätta löner, men det skulle å andra sidan 
generera kostnader. Skulle Per samtidigt inte ha befogenhet att bestämma hur mycket pengar 
han skulle få tilldelat skulle han till slut hamna i den situationen att han skulle behöva ge 
någon sparken för att ha råd att ha kvar en annan med en högre lön. 
 
Lena anser att hon har tillräckliga befogenheter för att sköta sitt jobb. Hon har ganska mycket 
befogenheter och ansvar om hon vill, hon känner att hon har stor uppbackning från Per till 
exempel, är det något hon känner sig osäker på, något hon vill göra eller driva igenom eller 
köpa in så är det lätt att få kontakt. Hon behöver inte skriva det som en punkt på 
dagordningen, utan då går hon till Per och pratar med honom. Lena anser inte, generellt, att 
hon behöver ha större befogenheter än vad hon har, hon anser att hon har stor handlingsfrihet. 
 

5.2 Målstyrning 
Hur arbetar Ni med målstyrning? Upplever Ni att målen för Ert område/klinik/avdelning 
är: -Tydliga? Realistiska? Påverkningsbara? Utvärderingsbara? Om inte, varför? 
Marie påpekar att de har fem fokusområden: patient, personal, ekonomi, FoU och produktion 
(där kvalitet ingår). För att medarbetarna ska ha en chans att lära sig och veta vad sjukhuset 
har för verksamhetsplan så har de gjort den väldigt kortfattad och tydlig. Marie berättar vidare 
att sjukhusdirektören sätter budgeten och ramarna för alla kliniker, men att de har en dialog 
om det. Hon har mycket kunskaper från den Reumatologiska kliniken som hon kan medföra, 
som att de kanske behöver öka ramarna för Reumatologen, exempelvis för nya dyra 
mediciner. Sedan får de tänka på hur det ska justeras till nästa år, antingen får de dra ner på 
verksamheten och går det inte att till exempel minska antalet vårdplatser får de göra en 
omfördelning på sjukhuset, säger hon. Marie säger att om de ser att budgeten inte hålls får 
hon ta samtal med den klinikchefen och diskutera vad de ska göra, och varför läget är som det 
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är. Ibland är det för att det finns saker de inte kan påverka, till exempel att kostnaderna för 
nya mediciner stiger, men då får man redovisa varför. 
 
Marie anser att målen är tydliga, realistiska, påverkningsbara och utvärderingsbara, vilket är 
vad de har gått efter då de har bestämts, annars skulle de inte ha med dem. De har haft andra 
mål på förslag, och så har de sagt att ”de här är inte tydliga” eller ”de här går inte att mäta”. 
Det viktiga är att tänka ”vad vill vi åstadkomma?”, säger hon, ”jo vi vill åstadkomma en bra 
vård med god kvalitet som är kostnadseffektiv och att personalen mår bra och att vi utvecklar 
oss forskningsmässigt”, och vad är det då för mål vi ska ha för att styra dit, för att det ska bli 
så? 
 
Per tycker att fokusområdena är bra att styra efter, likt vilket företag som helst har de inom 
sjukvården valt områden som är anpassade till verksamheten. Per menar att det är lite speciellt 
på Reumatologiska kliniken för att de behandlar patienter som har en kronisk sjukdom vilka 
kostar samhället pengar. Om patienten blir frisk kanske den personen kan börja jobba lite 
grann, men de är fortfarande sjuka vilket innebär att kliniken egentligen genererar mindre 
ohälsa, det vill säga att folk blir friskare. Hur man sedan ska mäta ohälsa finns det i dagsläget 
ingen konsensus för i Sverige. Per menar att exempelvis Thorax som producerar och säljer 
vård kan räkna och mäta i antal operationer och får intäkter på ett annat sätt vilket gör att de 
kanske har en tydligare ekonomisk styrning än på Reumatologen. Per menar att han på 
kliniknivå kan styra och påverka balansen mellan de olika fokusområdena. Varje klinik har en 
budget och så länge den hålls är allt frid och fröjd enligt Per som tycker att sjukhusledningen 
är bra på att föra ekonomiska diskussioner, att det går att föra ett resonemang om hur 
verksamheten ser ut och varför det inte går ihop ekonomiskt. 
 
Per tycker likt Marie att målen är tydliga, realistiska och påverkningsbara så till vida att de 
sätts tillsammans med medarbetarna. Han tycker det är viktigt att hela kliniken är överens om 
hur de ska arbeta och tycker därför att alla ska vara med och sätta målen. Per har även varit 
med och beslutat om USÖs övergripande mål. Utvärderingsmässigt tycker Per att sjukhuset 
hela tiden arbetar för att ta fram nya mått för att göra verksamhetsuppföljningen bättre. Ett 
aktuellt mått är väntetiderna för att få vård vilka ständigt uppmärksammas i media. 
 
Lena säger att de har arbetat med fokusområden ett bra tag. Klinikens verksamhet ska drivas 
lite mer som affärsrörelse, de ska tänka på pengar och produktion och inte bara på vård och 
patient, säger hon. Lena anser inte att det var någon svår omställning utan att det blev lite 
tydligare. I deras klinikledning där Lena, Per och de andra cheferna på kliniken sitter med har 
de träffar en gång i veckan och sedan brukar de träffas en eller två gånger per termin för att ta 
tag i hela verksamheten och göra upp planer för hur det ska se ut, både långsiktiga och 
kortsiktiga planer. Lena anser att målen i verksamhetsplanen är realistiska. Hon tycker även 
att de är tydliga och hon är med och sätter målen och kan påverka dem. Hon säger att till viss 
del kan de även mäta målen dock inte alla. 
 
Upplever Ni konflikter i områdets/klinikens/avdelningens mål med USÖs övergripande 
eller ”närmast överordnade” mål? Exempel? Hur hanterar ni ett sådant problem? 
Marie tror att det som upplevs som en motstridighet är att få en hög kvalitet med ekonomiska 
begränsningar som de inte sätter själva, utan de sätts av landstingsledningen. Hon säger även 
att de skulle vi vilja göra mer, men de har inte tillräckligt med vårdplatser. 
 
Per berättar att Rehabiliteringsområdet i sig inte har några mål, utan områdets mål utgörs av 
de olika klinikernas mål, så någon sådan motstridighet finns inte. Per menar att målen är 
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menade att gå i linje med varandra i nedåtgående led inom sjukhuset och om de inte skulle 
göra det så tycker han att det skulle vara ett misslyckande för honom. 
 
Lena tycker att det här med pengar var ett problem ett tag med läkemedlen. Alla läkemedel 
som är på sjukhuset sköttes utanför sjukhuset tidigare, berättar hon, det lades inte på 
klinikernas budget. För några år sedan gick belastades klinikernas budgetar även med 
läkemedelsbudgeten. Detta ledde till att kliniken skulle belastas med höga 
läkemedelskostnaderna på flera hundra tusen kronor, vilket skulle leda till att de knappt skulle 
kunna existera som klinik. Sjukhusledningen beslutade då att de skulle få ersättning för 
medicinerna så att de kunde ge dem till patienterna. Lena tyckte inte att det kändes bra att de 
var tvungna att sätta stopp för medicinen under en period, men annars upplever hon inga 
målkonflikter. 
 
Hur sker resultatuppföljning av mål inom området/kliniken/avdelningen? 
Enligt Marie har hon ansvar för att verksamheterna ska fungera och för fyra 
verksamhetsuppföljningar under året, ungefär varje kvartal, hon gör två av 
verksamhetsuppföljningarna själv och två som leds av sjukhusdirektören. Uppföljningen som 
är före jul gör sjukhusdirektören, personalchefen, ekonomichefen, representanter för staben 
och områdeschefen. Då görs en första avstämning av året som gått och sedan sätts målen för 
kliniken upp, och budgeten bestäms. Sedan får Marie varje månad resultatet för klinikerna 
från ekonomerna så att hon kan se hur de ligger till med personalkostnader, övriga kostnader, 
med mera. så att de har kontinuerlig uppföljning. 
 
Per berättar att det uppifrån bestäms och sätts undersökningsmått som förs nedåt i 
organisationen dit kompetensen finns, vilket gör att medvetenheten om vilka mål som följs 
upp och hur de följs upp måste vara stor. Per liknar det vid en fabrik som tillverkar klädnypor, 
de vill ju ha ett mått som säger något om hur många klädnypor som tillverkats och inte ett 
mått som mäter färgen på klädnyporna. Inom kliniken följs till exempel ekonomi upp 
regelbundet och fokusområdena följs upp fyra gånger per år under 
verksamhetsuppföljningarna. 
 
Lena berättar att det är Per som gör de fyra verksamhetsgenomgångarna varje år med 
sjukhusledningen och rapporterar tillbaka till henne. De får även de ekonomiska rapporterna 
varje månad och rapporter om väntetider.  
 
Har Ni möjlighet att påverka arbetsrutinerna och dess utformning och utveckling? Har Ni 
någon dokumenterad arbetsbeskrivning? 
Marie anser att hon kan påverka arbetsrutinerna. Hon säger att om hon skulle vilja jobba på 
ett annat sätt gentemot klinikerna så får hon motivera det och se om de kan gå med på det. Det 
finns en befattningsbeskrivning, men att hon inte kommer ihåg exakt vad som står i den, hon 
tycker själv att hon har ganska stor frihet att själv utforma hur hon jobbar. 
 
Per tror att han någon gång fått en arbetsbeskrivning som han har någonstans, som han aldrig 
har tittat på. Per menar att han får ”göra som han vill” samtidigt som han får stå för vad han 
har gjort. Han har fri arbetstid och får jobba hur mycket eller lite han vill, vilket gör att han 
har en enorm frihet samtidigt som han aldrig känt sig så begränsad som han gör nu då 
arbetsbördan är väldigt stor. 
 
Lena hade en arbetsbeskrivning när hon började men den vet hon inte var den är eller vad det 
står i den heller då det är något som har förändrats med åren. Lena kan känna att hon skulle 
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behöva mer tid för det administrativa arbetet då hon är så involverad i vården. Detta beror 
enligt henne själv till viss del lite på lokallösningarna, då hon inte har något eget rum utan 
delar mycket utrymme med vården. 
 

5.3 Kommunikation 
I KAK undersöks om chefer på USÖ är tydliga i sin kommunikation och ett av USÖs mål är 
att förbättra kommunikationen mellan sjukhusledning, chefer och medarbetare. Hur ser ni 
på detta? Är det viktigt? Hur arbetar Ni för att vara tydlig i Er kommunikation till 
medarbetare och underordnade? 
Marie säger att hon brukar få bra resultat på tydlighet i KAK-undersökningarna, så det har 
hon inte känt att hon behöver jobba mer med. Hon säger dock att hon alltid försöker föra 
vidare ny information och om det är någonting som hon vill åstadkomma eller som hon tycker 
behöver förändras så är hon väldigt tydlig med det. Man kan aldrig kommunicera tillräckligt 
mycket, för det första så hör inte folk allt man säger och för det andra så behöver de smälta 
det och det måste komma igen, säger hon. Sedan är det väldigt lätt att missuppfatta saker och 
ting. Marie berättar att när de skulle slå ihop tre vårdavdelningar till en så hade de en otrolig 
mängd möten av olika slag. De hade en hemsida där det gick att läsa alla protokoll, alla 
minnesanteckningar och man kunde skicka in frågor men det gjorde nästan aldrig någon. Men 
de anställda ställde mycket frågor på mötena, Marie tror inte att de fick något klagomål på att 
folk inte var informerade, utan de fick så mycket information som de ville ha. Varje gång 
någon ville att hon skulle komma till ett personalmöte gjorde hon det. Det var väldigt bra 
enligt Marie då förändringar inte var något som folk tyckte var jättekul, att bryta upp sin 
vårdavdelning och få nya arbetskamrater och kanske nya arbetsuppgifter. 
  
Per menar att kommunikation är jätteviktigt och samtidigt jättesvårt. Svårigheten ligger enligt 
Per i att du inte är säker på att den du kommunicerar med hör, ser eller kommer ihåg det som 
kommuniceras. Det är inte heller säkert att den du kommunicerar med uppfattar det du säger 
på samma sätt som du menar. Kommunikation görs enligt Per på flera olika sätt, och det som 
expanderar inom sjukvården just nu är datorkommunikationen, de försöker utveckla 
användandet av intranät och e-post. Per menar att problemet med e-post är att man dagligen 
kan få hur många brev som helst, vilket gör att man försöker begränsa kommunikationen så 
att den kommunikation som görs via e-post verkligen är viktig så att mottagaren inte får 73 
”skruttbrev”. På kliniken berättar Per att de även regelbundet har gemensamma samlingar där 
de för en dialog där medarbetarna får säga vad de tycker. Då Per i sitt arbete spenderar 
mycket tid på kliniken och är närvarande träffar han sina medarbetare dagligen vilket gör att 
det sker mycket kommunikation dagligen på alla nivåer. 
 
Lena säger att kommunikationen mellan henne och Per fungerar bra och att det inget som hon 
saknar i den kommunikationen då hon anser att Per är lätt att prata med. Lena kan dock känna 
att hon har dålig kontakt uppåt till sjukhusledningen. Marie är också på kliniken eftersom hon 
jobbar som läkare till 50 %, säger Lena, så henne träffar hon också. Men hon har inga 
naturliga kontakter uppåt. Lena menar att det som är svårt när det gäller kommunikation är det 
här med information, att hon upplever att hon informerar men ändå är det en del som missar. 
Ändå är de så få, säger hon, hon tycker att ”nu har jag informerat alla”, men ändå så missas 
det. Det där med information är något man får jobba med hela tiden, det är en stor bit, det tror 
man inte, man tror att det är så enkelt. Och det är ju tur att det finns mail och sånt nu för tiden 
så att man kan skicka till alla.  
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Hur sker återkoppling? 
Enligt Marie märker hon att informationen nått ut, via personliga kontakter med medarbetarna 
men också genom möten där medarbetarna verkligen får tala om vad de tycker om allting, 
skriva ner eventuella farhågor och diskutera dessa. Även de fackliga representanterna i 
förvaltningsrådet sa att de hade hört från sina medlemmar att de hade tyckt att det var ett bra 
informationsflöde. 
 
Per tror att det läggs mera krut på att kommunicera än att återkoppla. Han menar att han 
ständigt får återkopplingar i det dagliga arbetet, men att det vid gemensamma samlingar är 
hans uppgift att skapa en atmosfär som gör att alla som närvarar törs säga vad de tycker. 
Skulle det vara så att det finns problem menar Per att det även då är hans uppgift att skapa 
förutsättningar för att det aktuella problemet ska kunna diskuteras på ett bra sätt. Slutligen 
sker återkoppling genom utvecklingssamtalen som genomförs en gång om året med alla 
medarbetare. Under utvecklingssamtalen försöker de få återkoppling på hela verksamheten 
som bedrivs på kliniken. 
 
Lena har möten en gång i veckan med vårdpersonalen och en gång i veckan med sekreterare, 
arbetsterapeuter och kurator. Hon försöker även informera på möten och då märker hon om 
hon har missat något, annars  får hon återkoppling genom utvecklingssamtalen. 
 
Vilka kommunikationskanaler använder Ni er av? 
Marie säger att Intranätet är något de försöker få folk att använda mer, klinikerna har sina 
hemsidor där de lägger ut all information och sjukhusledningen har sin hemsida. Folk blir mer 
och mer vana vid att leta information på nätet så det blir naturligt att gå in där och titta. Hon 
har ingen garanti för att alla har läst allt, men hon träffar medarbetarna på personalmöten och 
på arbetsplatsmöten där det  rapporteras regelbundet. 
 
Marie berättar vidare att politiska beslut kommer via sjukhusdirektören, Tore Öberg, men 
även hon har mycket kontakt med politikerna. Om någon till exempel vill ha en rapport eller 
fattar något beslut måste det gå genom sjukhusdirektören och samma sak åt andra hållet. 
Marie tycker att det är viktigt att beslut som fattas av landstingsledningen och de rapporter 
man vill ha in går via sjukhusledningen. Tidigare hände det ganska ofta att tjänstemän på 
landstingsnivå gick ut till verksamheterna direkt med krav på åtgärder och redovisningar 
vilket klinikcheferna tyckt varit jobbigt då det inte har varit någon samordning med sjukhusets 
verksamhetsplan och rapporteringar. Sjukhusledningen måste ha information om alla sådana 
projekt och har då också möjlighet att påverka omfattning och innehåll. Dialog med 
klinikcheferna sker framför allt på klinikchefsmöten och vid verksamhetsuppföljningar men 
detta skulle kunna förbättras. Sjukhusdirektören har två gånger om året ett forum där han visar 
målen och gör en framställning av hur sjukhuset ligger till och vad som händer just nu. Sedan 
har de information för till exempel första linjens chefer, och när nya medarbetare introduceras 
så visas målen och när rapporter görs på klinikchefsmötena så berättar alla målansvariga hur 
de ligger till med mål och så. 
 
Per använder främst munnen som kommunikationsmedel, han tycker det är säkrast för att han 
får en direkt återkoppling på vad han har sagt och kan se om det ser ut som att den han pratar 
med har förstått vad han sagt. Sedan kommuniceras det även via brev, men det som växer till 
en allt större kommunikationskanal är e-posten och intranätet i och med datorernas ”intrång” i 
sjukvården. 
 



En fallstudie om ledarskap, kommunikation,  Cermén & Everfjärd 
delaktighet och målstyrning inom 
Rehabiliteringsområdet på USÖ. - Intervjuer -   

- 38 - 

Lena försöker mest informera person till person, men mailar också, även fast de sitter i 
rummen bredvid varandra, bara för att vara säker på att det har gått fram. Intranätet använder 
de mer och mer. Det var inte så länge sen de fick datorer på kliniken, de hade ingen direkt 
datavana när de fick datasystemet så då fick de gå en grundläggande datautbildning. Lena 
förklarar att nästan alla som jobbar på kliniken är äldre och det är inte många som sitter med 
datorer hemma, varför hon tror att många medarbetare är håller koll på intranätet, men inte 
alla. 
 

5.4 Delaktighet 
USÖ har som mål att medarbetarna ska känna ökad delaktighet i KAK 2006. Är det viktigt? 
Hur arbetar Ni för att skapa och öka delaktighet? 
Marie tycker att hon är engagerad i målen och att även klinikcheferna och de som är direkt 
under henne är det. Hon tycker att man ställer upp på sjukhusets mål och att det finns 
möjlighet att påverka. Bland personalen tror hon att det finns enstaka individer inom 
professionen som inte ställer upp på målen, men att nyckelpersonerna ställer upp. Hon 
berättar att det finns en tradition inom läkarkåren att säga ”kosta vad det kosta vill, jag ställer 
upp för patienten”. Hon skulle vilja ha en bättre dialog och jobbar mycket med det. Läkarna är 
även de med vid verksamhetsplaneringen. Det är ett projekt i sig att skapa så stor delaktighet 
som möjligt, säger Marie, att alla får vara med och säga vad de tycker i olika sammanhang. 
Delaktighet är därför jätteviktigt enligt Marie. 
 
Per menar att delaktighet innebär att man är deltagande. Vid KAK-undersökningarna berättar 
Per att det brukar diskuteras vad frågorna som berör delaktighet egentligen fångar in och hur 
svaren ska tolkas. I KAK mäts delaktighet genom att olika frågor vägs samman och Per tycker 
att man ibland då man pratar om delaktighet kan få intrycket att man diskuterar möjligheterna 
att kunna göra vad man vill när man är på jobbet. Då man inom sjukhuset har pratat om 
delaktighet har man även diskuterat ansvaret för medarbetare. Per gör en liknelse vid en 
skofabrik och menar att om du är anställd på en skofabrik måste du vara inställd på att du ska 
tillverka skor, vilket i alla lägen kanske inte är självklart. Per tycker även att de jobbar mycket 
med delaktighet på sjukhuset, kommunikation mellan människor och att de ibland måste 
återkoppla och fundera över ”varför gör vi det här?”, jo; för att det finns patienter som vi ska 
försöka hjälpa. 
 
Per försöker främja delaktigheten på kliniken genom att ha diskussioner om vad de gör, hur 
de gör och varför de gör det och att medarbetarna då har möjlighet att lämna synpunkter. Per 
menar att de försöker ha en flexibilitet och motivera sina medarbetare vilket är jättesvårt med 
människor som inte känner att de är delaktiga. Skulle så vara fallet får man titta på vad som 
gör att de inte känner sig delaktiga och försöka ändra på det. 
 
Enligt Lena står själva ordet delaktighet för att man är delaktig i beslut och genomförande. 
Men delaktighet bygger på medarbetarna också, hur mycket man som chef än informerar och 
hur mycket man än erbjuder saker så hänger det enligt Lena i slutändan på de som jobbar 
också. Detta genom att de själva tar initiativ och ser till att bli delaktiga och att de tar åt sig 
information vilket gör att delaktighet även ställer krav på medarbetarna. Både de anställda och 
cheferna måste jobba med delaktigheten. 
 
Lena berättar att för att skapa ökad delaktighet har de fördelat ansvarsområdena, till exempel, 
någon har ansvar för läkemedel och så vidare. Och att de hjälps åt med saker. Hon tar upp ett 
exempel, när alla enheter fick en akutväska som är speciellt packad med akutläkemedel för att 
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kunna ventilera en patient som blir akut sjuk. I väskan finns läkemedel som bara håller ett 
visst antal månader och de som inte håller på så mycket med akutsjukvård har tyckt att den 
här väskan har varit lite läskig. Sedan ungefär ett halvår tillbaka sköter varje klinik väskorna 
själva och det var mycket motstånd till det, då medarbetarna tyckte det var ”läskigt”. Men när 
alla hade varit med och packat om de här väskorna så var de inte rädda för den längre utan då 
visste de precis vad den innehåller och hur de ska hantera olika saker. Lena anser att det är 
viktigt att alla blir delaktiga, med allt ifrån väskan till större saker. 
 
Upplever Ni att alla på området/kliniken/avdelningen strävar mot samma mål? Hur arbetar 
ni med detta? 
Att alla strävar mot samma mål är naturligtvis vad vi vill, säger Marie, det är ju det som 
eftersträvas och man jobbar för. Hon tycker det är ganska bra samstämmighet om 
målsättningarna. För att vara ett så stort sjukhus så anser hon att de har väldigt lite konflikter 
och illojalitet gentemot ledningen. Enligt Marie finns det många exempel där det stormar 
ganska ordentligt på stora sjukhus och då brukar det pratas om ”USÖ-andan”. Folk är lojala, 
folk ställer upp för varandra, bråkar inte eller har olösta konflikter. Marie anser att de inom 
hennes område har ett väldigt, väldigt trevligt och väl samarbetande gäng. 
 
Per upplever att alla strävar mot samma mål totalt sett, men han menar att så fort en grupp 
består av fler än tre personer så börjar det ”spreta” lite. Det räcker inte med att varje person 
gör en insats någon gång ibland utan det är någonting de måste arbeta med hela tiden enligt 
Per och menar vidare att yrkesgrupperna som finns inom sjukvården har ett stort 
professionellt ansvar. Alla behöver inte arbeta på samma sätt, huvudsaken är att målen som är 
bestämda blir uppfyllda. Det enda sättet att undvika att det spretar och få alla att arbeta mot 
samma mål är enligt Per att kontinuerligt diskutera hur de ska gå tillväga i arbetet. 
 
Lena är inte riktigt lika säker. Hon säger lite svävande att om hon säger ja så ljuger hon nog, 
hon tror inte riktigt att alla strävar mot samma mål. Hon tror att engagemanget är lite olika, att 
det är mycket individbundet. Även om ledningsgruppen sätter upp vissa mål och propagerar 
för dem så är det ändå varje person till syvende och sist som måste vara med och vara 
delaktig. Hon säger att hon tror att alla förstår att det är på det här viset de ska jobba och så 
här de ska se på saker och ting, men hon tror ändå inte att personalen medvetet hela tiden 
tänker på målen när de jobbar. Hon tror att de är inne i vardagen och gör sina rutinjobb och 
försöker göra det så bra de kan. Hon hoppas att målen finns med även om de kanske inte alltid 
har dem i bakhuvudet. 
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6 Analys 
 
Hur beskriver cheferna inom Rehabiliteringsområdet ledarskap? Går 
deras beskrivningar att relatera till teori om gott ledarskap? 
Marie Vallgårdas ledarskapsbeskrivning har tydliga kopplingar till teori om gott ledarskap. 
Detta då hon tar upp flera nyckelbegrepp för en god ledare. Att samla personal kring mål, 
uppmuntra personalen, vara tydlig, följa upp, jobba med utveckling, ha en öppen dialog och 
kommunikation finns alla med i David Campbells karaktäristika för gott ledarskap. Detta 
styrks även av Drouillard och Kleiner som bland annat betonar vikten av att vara tydlig i sin 
kommunikation och vara grupporienterad. Det enda Marie tog upp som inte har någon tydlig 
koppling till teorin är att sätta gränser och hålla ordning på ett sätt så att hon blir accepterad. 
Dock är en god ledarskapskaraktäristika enligt Jones att behandla andra som man själv vill bli 
behandlad, vilket leder till acceptans bland sina medarbetare. 
 
Även Per Salomonssons beskrivning om att ledarskap innebär att motivera och skapa 
förutsättningar för medarbetarna och delegering av uppgifter har tydlig koppling till 
Campbells karaktäristika för den goda ledaren. Hans liknelser vid att gå ut med hunden och 
att träna ett fotbollslag och att detta är något som görs tillsammans tyder på att Per lägger stor 
vikt vid delaktighet hos sina medarbetare. Drouillard och Kleiners betoningar på tydlig 
kommunikation och grupporientering illustreras även tydligt i liknelserna med hunden och 
fotbollslaget. Då Per även närvarar på kliniken mycket är han en synlig förebild och detta 
bekräftar även att han fungerar som en medlem i ”gruppen” samtidigt som han är gruppens 
ledare, vilket är en förutsättning för det goda ledarskapet enligt Campbell. 
 
Lena Ericssons ledarskapsbeskrivning vittnar om att hon är väldigt grupporienterad. Hon 
värnar om personalens situation och jobbar i det vardagliga arbetet tillsammans med sina 
underordnade vilket tyder på att hon fungerar bra i gruppen och samtidigt är dess ledare och 
är därmed även en synlig förebild enligt Campell. Lena tycker det är viktigt att ha erfarenhet 
av sitt arbete för att kunna sätta sig in i sina medarbetares situation, vilket stämmer väl 
överens med Campbells goda ledarskapskaraktäristika ”erfarenhet”. Att vara ”spindeln i 
nätet” och hålla ihop kliniken och kontakterna med läkare från andra kliniker tyder på att 
tydlig kommunikation även är en viktig egenskap som Lena, vilket stämmer överens med 
Drouillard och Kleiners beskrivning. 
 
Hur arbetar cheferna inom Rehabiliteringsområdet med ledarskap 
genom målstyrning, kommunikation och delaktighet för att uppnå ett 
bättre resultat vid KAK 2006? 
 
Ledarskap 
Marie och Per nämner båda två att det finns mycket förväntningar inom sjukvården på att 
cheferna ska prestera ”saker och ting”. Detta tolkar vi som att förväntningarna kommer från 
flera håll, vilket är ett av den offentliga sektorns tydligaste karaktärsdrag och åskådliggörs i 
Kouzes och Micos modell. De har exempelvis begränsande ekonomiska ramar som bestämts 
av politiker, vilket exemplifieras i Pers diskussion om lönefrågan vid nyanställningar och 
Lenas berättelse om de dyra medicinerna de fick sluta ge till patienter för att de kostade för 
mycket. Samtidigt har de tryck från patienterna genom vårdköer och väntetider som de enligt 
Lena arbetar mycket med genom arbetet med vårdgarantin. 
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Marie, Per och Lena talar alla tre om att inspirera och uppmuntra sina medarbetare. Detta 
tyder på att de jobbar mycket med att förbättra sitt ledarskap genom en öppen dialog och 
försöker skapa en ökad delaktighet för att uppnå de uppsatta målen för Reumatologiska 
kliniken. Den ökade delaktigheten leder enligt Kihlbloms figur ”Verksamhetsutveckling & 
strategi” till en samsyn hos medarbetarna, vilket leder till att alla arbetar mot samma mål och 
går i samma riktning.  
 
Pers beskrivning av efterarbetet med KAK-resultaten vittnar även den om att det på kliniken 
förs en öppen och ärlig dialog för att gemensamt utveckla ledarskapet på kliniken. Även 
Maries målsättning att stötta sina klinikchefer och Lenas värnande om personalens situation 
ställer krav på en öppen dialog för att problem ska uppdagas. Detta styrker Axelssons 
påstående om att offentligt ledarskap i stor utsträckning handlar om att inspirera och 
uppmuntra sina medarbetare. En öppen, ärlig och tydlig kommunikation och skapande av 
engagemang och delaktighet är även karaktäristika för det goda ledarskapet enligt Campbell. 
 
Marie, Per och Lena anser alla tre att USÖs chefsprogram påverkat och utvecklat deras 
ledarskap, det var dock svårt att få ut någon konkret egenskap som blivit bättre genom 
chefsprogrammet. Marie framhöll mötet med folk från så många olika verksamheter som en 
stor behållning och intressanta diskussioner. Pers liknelse mellan chefskap och att vara 
förälder tolkar vi som en illustration av vad han tycker att chefskapet kräver av honom och 
egenskaper som han därmed har utvecklat. Per uttrycker tydligt att han även ser 
chefsprogrammet som en stödfunktion då han genom chefs- och mentorsprogrammet har 
personer att vända sig till om problem skulle uppstå. Lena skulle önska att hon fick träffa 
avdelningschefer från andra områden och kliniker och tror att det skulle vara utvecklande för 
henne som person och hennes ledarskap att få utbyta erfarenheter med chefer på samma nivå. 
 
Varken Marie, Per eller Lena betraktar lagarna som en begränsande faktor för deras arbete, 
utan att det snarare är ett förhållningssätt som Per benämner som etiskt. Alla är medvetna om 
vad de får eller inte får göra förutom i något enstaka fall då lagarna och reglerna behöver 
kollas upp, vilket enligt Per beror på att rutinerna är så inarbetade på sjukhuset och 
verksamheten anpassad efter den rådande lagstiftningen. Lena ser även lagar och regler som 
ett stöd att luta sig mot om problem uppstår. Detta säger emot Hagströms teori om att chefer i 
offentlig verksamhet klagar på för många restriktioner som talar om vad de inte får göra och 
därmed är en begränsande faktor för deras arbete. 
 
Sammanfattningsvis kan vi således konstatera att respondenterna utvecklar sitt ledarskap 
tillsammans med sina medarbetare genom att föra en öppen dialog och därigenom även öka 
delaktigheten hos medarbetarna. De upplever förväntningar från både anställda och 
”uppifrån” och utvecklas kontinuerligt genom USÖs omfattande chefsprogram. De lagar och 
restriktioner som finns inom Hälso- och sjukvården upplevs inte som begränsande faktorer 
enligt respondenterna. 
 
Målstyrning 
Marie berättar att sjukhusdirektören sätter budgeten och ramarna för alla kliniker, men att de 
har en dialog om detta. Detta stämmer överens med vad Falk och Nilsson säger om att 
styrning av en centraliserad organisation traditionellt sker genom hierarkier och 
befattningshavare och att när organisationen decentraliseras, måste styrningen anpassas 
genom delegering av ansvar och befogenheter. Falk och Nilsson menar även att ledningen för 
exempelvis klinikerna eller områdena, har ett resultatansvar gentemot organisationens 
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centrala ledning, i detta fall sjukhusledningen, som i sin tur ansvarar för att övergripande mål 
ställs upp. 
 
På USÖ är det som sagt sjukhusdirektören som sätter budgetramarna för klinikerna och utövar 
på det sättet kontrollstyrning enligt Anrells modell. Sedan är det upp till Marie och Per att 
hålla verksamheten inom dessa ramar. Marie berättar också att om hon ser att budgeten inte 
hålls får hon ta ett samtal med den klinikchefen och diskutera vad de ska göra, och varför det 
är så här, vilket stödjer Falk och Nilssons teori om hierarkisk styrning. Även det faktum att 
det är Marie som har ansvar för att verksamheterna ska fungera och för uppföljningar under 
året och att hon varje månad får resultatet för klinikerna från ekonomerna går att relatera till 
denna teori. På USÖ jobbar de med målstyrning, enligt Anrells modell, vilket innebär att 
medarbetarna har en hög handlingsfrihet. Enligt Anrell innebär målstyrning att varje klinik i 
sina verksamhetsplaner har specificerat vilka mål som ska uppnås och vid vilken tidpunkt, det 
är sedan upp till professionen att uppfylla målen i tid, vilket är precis hur det går till på 
Rehabiliteringsområdet. Detta kan även exemplifieras genom det Marie, Per och Lena säger 
om att de har befattningsbeskrivningar, men att de knappt har tittat i dem eller kommer ihåg 
vad som står i dem. 
 
Per berättar att Område Rehabilitering i sig inte har några mål, utan områdets mål utgörs av 
de olika klinikernas mål, vilket går att relatera till teorin som säger att varje klinik har 
specificerat vilka mål som ska uppnås och vid vilken tidpunkt och att det sedan är upp till 
professionen att uppfylla målen i tid. Varje klinik har en budget och så länge den hålls är allt 
frid och fröjd enligt Per. Detta är vad Anrell kallar målstyrning, vilket ger medarbetarna hög 
handlingsfrihet. Per tycker att fokusområdena är bra att styra efter och han anser att han på 
kliniknivå kan styra och påverka balansen mellan de olika fokusområdena. Han tycker det är 
viktigt att hela kliniken är överens om hur de ska arbeta och tycker därför att alla ska vara 
med och sätta målen. Per har även varit med och beslutat om USÖs övergripande mål. Detta 
tyder på att de på Rehabiliteringsområdet tillämpar mjuk styrning vilket innebär att 
beslutsfattaren tillåts välja mellan ett stort antal tänkbara handlingsalternativ. Mjuk styrning 
sker enligt Pihlgren och Svensson genom påverkan av gruppers och individers attityder och 
värderingar, exempelvis genom personalsamtal, kurser och utbildning. Som både Marie och 
Per har berättat satsas det stort på både utbildning och personalsamtal på USÖ. 
 
Även Lena är med och sätter målen för kliniken, vilket visar på den delegering av ansvar och 
befogenheter som enligt Falk och Nilsson behövs när en organisation decentraliseras. Lena 
berättar att det är Per som gör de fyra verksamhetsgenomgångarna varje år med 
sjukhusledningen och rapporterar tillbaka till henne. De får även de ekonomiska rapporterna 
varje månad och rapporter om väntetider.  
 
Programstyrning enligt Anrells modell yttrar sig inom Rehabiliteringsområdet och hälso- och 
sjukvården i stort genom att verksamheten är styrd av lagar och reglementen. Dessa anser våra 
respondenter dock inte vara begränsande för deras arbete, utan att det snarare har blivit ett 
naturligt förhållningssätt mot den rådande lagstiftningen. Att Marie, Per och Lena inte heller 
har någon riktig koll på vad deras arbetsbeskrivningar säger tyder på att programstyrning inte 
är det dominerande styrsättet inom Rehabiliteringsområdet. 
 
Direktstyrning, vilket enligt Anrell är den hårdaste typen av styrning då de berördas 
handlingsfrihet är väldigt låg, finner vi inga spår av på Rehabiliteringsområdet. Marie, Per 
och Lena pratar alla tre om dialogen med medarbetarna och ingen av dem indikerar att de 
”styr med järnhand” hur vårdarbetet utövas vilket kan bero på den höga graden av 
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specialisering inom området. Den höga graden av specialisering innebär att professionen 
(läkare och sjuksköterskor) själva vet hur vårdarbetet bäst utövas och behöver därmed inte 
styras i detalj. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att cheferna på Rehabiliteringsområdet inom de 
ekonomiska ramar som bestäms av politiker har en hög handlingsfrihet och möjlighet att 
påverka sitt eget arbete. De anammar mjuk målstyrning där de genom en öppen dialog tar 
hänsyn till medarbetarnas åsikter. 
 
Kommunikation 
Maries åsikt att kommunikation är något hon anser sig vara bra på torde vara ett tecken på att 
den interna kommunikationen på kliniken fungerar bra. Hon är realistisk och inser att det 
aldrig går att kommunicera tillräckligt mycket och att det är lätt att människor missuppfattar 
saker och ting. Detta och det faktum att hon försöker motverka det är ett tecken på att 
kommunikationen kan lyfta verksamheten snarare än skapa missförstånd, enligt Larsson. 
Detta kan även kopplas till det Sjöstrand säger om att problematiken med kommunicerad 
information är att sändaren inte kan vara säker på att mottagaren har uppfattat budskapet 
korrekt, vilket gör feedback betydelsefull för kommunikationsprocessen. Enligt Marie brukar 
hon märka att informationen nått ut, men de har också haft möten då medarbetarna fick tala 
om vad de tyckte, skriva ner alla farhågor och diskutera dessa. Hon poängterar också vikten 
av att återkomma med informationen flera gånger för att vara säker på att den gått fram, vilket 
enligt Argyris är viktigt för att kommunikationen ska vara effektiv. Att visa nya medarbetare 
målen när de introduceras kan enligt Sjöstrand vara ett sätt att reducera de nyanställdas 
osäkerhet och ge dem ökad kunskap och förståelse för organisationen. 
 
För att internkommunikation ska vara effektiv måste den enligt Larsson vara saklig, trovärdig, 
snabb och aktuell. Att använda intranätet, som Marie berättar att hon gör, kan ses som ett sätt 
att få ut information till medarbetarna snabbt medan den fortfarande är aktuell. Att ha forum, 
som de sjukhusdirektören har två gånger om året, som lockar mycket människor, bör vara ett 
sätt att hålla informationen saklig och trovärdig då information som når ut personligen till så 
många människor samtidigt bör vara saklig och ha en hög sanningshalt. 
 
Robbins hävdar att kommunikation och koordinering kan bli lidande ju fler hierarkiska nivåer 
det finns mellan toppen och botten av hierarkin samt att stora hierarkiska 
organisationsstrukturer kräver mer omfattande kontroll. Detta gör kommunikationen och 
koordineringen mer komplicerad då information och direktiv måste vandra genom många 
olika nivåer. Detta exemplifieras genom det Marie berättar om politiska beslut som först 
måste gå genom sjukhusdirektören för att sedan nå Marie som sedan kan sprida informationen 
nedåt i hierarkin.  
 
Även Per anser att en av de stora svårigheterna med kommunikation är att du inte kan vara 
säker på att den du kommunicerar med hör, ser eller kommer ihåg det som kommuniceras 
eller uppfattar det du säger på ”rätt” sätt. Per tar också upp intranätet och e-post som kanaler 
för kommunikation. Förutom intranätet är e-post ett bra sätt att öka informationens snabbhet 
och aktualitet. Risken med e-post är dock att informationen kanske inte alltid kan anses vara 
trovärdig och kan komma i ”spridda skurar”, vilket enligt Argyris kan minska informationens 
effektivitet. Argyris tar även upp att information bör vara tillgänglig för att vara effektiv, 
vilket intranätet bidrar till att informationen är. Att informationen bör vara tillgänglig kan 
även relateras till att Per berättar att de regelbundet har samlingar där de för en dialog och 
medarbetarna får säga vad de tycker. Då Per spenderar mycket tid på kliniken och är 
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närvarande träffar han sina medarbetare i det dagliga arbetet vilket gör att det sker mycket 
kommunikation dagligen, vilket också ger en ökad tillgänglighet av information. 
 
Enligt Sjöstrand är återkoppling viktigt för att undvika missförstånd i kommunikationen. Per 
anser att han ständigt får återkopplingar i det dagliga arbetet och han har även 
utvecklingssamtal som genomförs en gång om året med alla medarbetare. Han arbetar även 
med att skapa förutsättningar för att problem ska kunna diskuteras på ett bra sätt.  
 
Per kommunicerar främst öga mot öga, han tycker det är säkrast för att han får en direkt 
återkoppling på vad han har sagt och kan se om det ser ut som att den han pratar med har 
förstått vad han sagt. Detta ger även en ökad trovärdighet i det han säger då han kan se den 
personen han kommunicerar med i ögonen och det är större chans att den han kommunicerar 
med uppfattar det han säger på ”rätt” sätt när även kroppsspråk och minspel kommuniceras. 
 
Lena tycker att kommunikationen mellan henne och Per fungerar bra, men hon kan känna att 
hon har dålig kontakt uppåt till sjukhusledningen och att hon inte har några naturliga 
kontakter uppåt, vilket USÖ har som mål att förbättra. Enligt Robbins är detta vad som kan 
hända ju fler hierarkiska nivåer det finns i en organisation, då information och direktiv måste 
vandra genom många nivåer. Lena menar även att det som är svårt när det gäller 
kommunikation är att hon upplever att hon informerar men ändå är det en del som missar, 
vilket även Marie och Per har nämnt. Lena säger att information är något hon får jobba med 
hela tiden, vilket kan kopplas till det Argyris säger om att informationen ska vara 
kontinuerligt återkommande för att vara effektiv.  
 
Lena, precis som Per, informerar mest öga mot öga, men även hon mailar, bara för att vara 
säker på att informationen har gått fram. För att minska risken för missförstånd genom 
feedback har Lena möten en gång i veckan med vårdpersonalen och en gång i veckan med 
bland annat sekreterare, arbetsterapeuter och kurator. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att respondenterna främst kommunicerar person till 
person och genom intranätet och mail. Det finns inget särskilt forum för återkoppling utan 
respondenterna anser att de märker när informationen nått fram i det dagliga arbetet. 
 
Delaktighet 
Enligt Kihlblom finns det tre villkor som behöver vara uppfyllda för att delaktighet ska 
uppnås. Ett av dessa villkor är att ledarna möter medarbetarna i en öppen och ärlig dialog. 
Marie berättar att hon skulle vilja ha en bättre dialog och jobbar mycket med det. Ett annat av 
dessa villkor är att arbetet är målinriktat och leder fram till konkret handling, inte bara till 
rapporter eller planer. Som Marie beskriver så har Reumatologkliniken ett väldigt målinriktat 
arbetssätt med starkt fokus på konkret handling och hon tycker att medarbetarna ställer upp på 
sjukhusets mål och att de har möjlighet att påverka. Kihlblom menar även att för att lyckas 
med verksamhetsutvecklingen behöver sjukhusledningen arbeta på ett sätt som ökar 
medarbetarnas engagemang och förståelse, vilket de enligt Marie jobbar mycket med. Bland 
annat genom att läkare är med vid verksamhetsplaneringen. Kihlblom säger att om ledningen 
väljer att själva ta hela ansvaret för utvecklingsarbetet kommer de tvingas behålla ansvaret 
under hela processen, vilket kan leda till att genomförandet stannar upp eller inte blir av. 
Detta motarbetas på kliniken genom att de arbetar mycket för att få en bättre dialog och att 
läkare är med vid verksamhetsplaneringen. 
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Per försöker främja delaktigheten genom att ha diskussioner om vad de gör, hur de gör och 
varför de gör det och medarbetarna har då möjlighet att lämna synpunkter. Även detta går att 
relatera till det Kihlblom säger om att det är viktigt att ledarna möter medarbetarna i en öppen 
och ärlig dialog. Per tycker likt Marie att de jobbar mycket med delaktighet och 
kommunikation mellan människor på sjukhuset för att öka medarbetarnas engagemang och 
förståelse. Han säger också att det inte räcker med att varje person gör en insats någon gång 
ibland utan att det är någonting de måste arbeta med hela tiden. Enligt Kihlbloms modell om 
delaktighet och ansvarstagande är ansvarstagande den högsta graden av delaktighet. Per 
menar att yrkesgrupperna som finns inom sjukvården har ett stort professionellt ansvar, vilket 
enligt Kihlblom skulle tyda på en hög grad av delaktighet. 
 
Per upplever att alla strävar mot samma mål totalt sett, men han menar att så fort det är en 
grupp på fler än tre personer så börjar det ”spreta lite”. Det enda sättet att undvika att det 
spretar och få alla att arbeta mot samma mål är enligt per att kontinuerligt diskutera hur vi ska 
gå tillväga i arbetet. Detta resonemang kan relateras till Figur 5 som säger att det är viktigt att 
alla i organisationen har förståelse för målen och strävar åt samma håll och att 
informationsflödet i organisationen är en viktig faktor för att uppnå detta. 
 
Lena är inte riktigt lika säker som Per och Marie på att alla strävar åt samma håll. Hon tror att 
personalen är inne i vardagen och gör sina rutinjobb och försöker göra det så bra de kan, men 
hon hoppas att målen finns med även om de kanske inte alltid har dem i bakhuvudet. Såsom 
Lena beskriver det kan det tolkas som att de befinner sig någonstans runt den andra cirkeln i 
Kihlbloms modell om delaktighet och ansvar. Det finns en samsyn på kliniken så att de flesta 
går i samma riktning, men alla kanske inte är medvetna om att de gör det. Lena trycker även 
på vikten av ansvar hos de anställda, att både de anställda och chefen måste jobba på 
delaktigheten. 
 
Exemplet med akutväskan som Lena tog upp är ett bra exempel på hur de inom kliniken 
arbetar med att öka medarbetarnas engagemang och förståelse. När medarbetarna var rädda 
och kände att de inte själva vågade ta ansvaret för väskan och packningen så fick de 
utbildning och lärde sig hur de skulle göra, vilket gjorde att rädslan försvann och de kunde 
börja ta ansvar. Det ledde även till att medarbetarna fick en ökad handlingsberedskap och 
därmed en ökad delaktighet. Detta exempel visar även alla fyra steg i Kihlbloms modell om 
delaktighet och ansvar, där medarbetarna först inser behovet av förändring, sedan upplever att 
de kan påverka utvecklingen, kan koppla strategin till det vardagliga arbetet, och slutligen, 
upplever den högsta nivån av delaktighet; ansvarstagande.  
 
Alla tre respondenter anser sammanfattningsvis att delaktighet är en viktig faktor att arbeta 
med kontinuerligt genom att de försöker få en bättre dialog och att även läkare är med vid 
verksamhetsplaneringen. Respondenterna upplever att de flesta medarbetare strävar åt samma 
håll då de tror att målen finns i åtanke hos medarbetarna, även om det kanske inte alltid är på 
ett medvetet plan. 
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7 Slutsatser 
 
Hur beskriver cheferna inom Rehabiliteringsområdet ledarskap? Går 
deras beskrivningar att relatera till teori om gott ledarskap? 
Analysen visar att respondenternas beskrivningar av ledarskap samtliga har tydliga kopplingar 
till teori om det goda ledarskapet. Denna slutsats visar dock inte om respondenterna i 
realiteten är goda eller ”bra” ledare som USÖ betecknar det i sina verksamhetsplaner. Enligt 
vår uppfattning är det dock inte ett orimligt antagande att vad respondenterna menar att 
ledarskap innebär samtidigt är något de eftersträvar att leva upp till. Exemplen där 
respondenterna talar om att stötta sina klinikchefer, att gå ut med hunden, träna fotbollslaget 
och att vara spindeln i nätet tyder på att det är något respondenterna själva försöker leva upp 
till och relatera till. 
 
Hur arbetar cheferna inom Rehabiliteringsområdet med ledarskap 
genom målstyrning, kommunikation och delaktighet för att uppnå ett 
bättre resultat vid KAK 2006? 
 
Målstyrning 
Målstyrning inom Rehabiliteringsområdet sker utifrån de fem fokusområdena, personal, 
produktion, patient, ekonomi och FoU där varje klinik har egna mål inom dessa fokusområden 
som följs upp fyra gånger om året. Sjukhusdirektören sätter budgeten som utgör klinikernas 
ekonomiska ramar vilka de sedan har till uppgift att hålla, vilket kan liknas vid 
kontrollstyrning från sjukhusdirektören enligt Anrells definition. Inom 
Rehabiliteringsområdet har samtliga respondenter sedan stor frihet att påverka sitt arbete för 
att uppnå dessa mål vilket Anrell definierar som ”målstyrning”. Detta styrks av att ingen av 
respondenterna är på det klara med vad som egentligen står i deras arbetsbeskrivningar. 
 
Respondenterna betonar vikten av dialog med medarbetarna och deras delaktighet vilket visar 
på att de använder mjuk styrning för att nå de uppsatta målen då de även låter sina 
underordnade vara delaktiga i målformuleringarna. 
 
Kommunikation 
Områdeschefen använder sig mest av masskommunikation i kommunikationen till 
medarbetarna, genom exempelvis möten, forum och användandet av intranätet medan klinik- 
och avdelningscheferna i första hand kommunicerar från person till person i det dagliga 
arbetet och samlingar men även genom intranät och e-post. Enligt Argyris uppfyller cheferna 
därmed tillgänglighetskravet då information kontinuerligt kommuniceras och finns tillgänglig 
för medarbetarna. Kongruenskravet uppfylls inte då all kommunikation inte sker på ett 
koordinerat sätt, framförallt i det dagliga arbetet. Detta kan dock vara svårt att åstadkomma i 
en så stor hierarkisk organisation som USÖ är och stämmer överens med Robbins teori om att 
kommunikation och koordinering blir lidande ju fler hierarkiska nivåer som finns i 
organisationen. 
 
Alla respondenterna betonar att kommunikation måste ske kontinuerligt och att detta är något 
de ständigt måste arbeta med och därmed kan ses som en process, vilken enligt Sjöstrand har 
som främsta syfte att reducera osäkerheten i organisationen. Det kontinuerliga arbetet med att 
förbättra kommunikationen och dialogen inom området gör att medarbetarna kommer till tals 
och deras åsikter diskuteras vilket ökar deras delaktighet i verksamheten. 
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Ingen av respondenterna använder sig av något särskilt forum för återkoppling av den 
kommunicerade informationen, utan de anser sig märka att informationen nått fram. 
 
Delaktighet 
Enligt områdeschefen är delaktigheten på Rehabiliteringsområdet bra, vilket exemplifieras 
genom att läkare är med vid verksamhetsplaneringen men att de ständigt arbetar med att 
förbättra dialogen inom området. Klinikchefen arbetar kontinuerligt med att främja 
medarbetarnas delaktighet genom kontinuerliga diskussioner om arbetet som bedrivs på 
kliniken där medarbetarnas åsikter och synpunkter beaktas, och att detta är något som det 
arbetas mycket med inom sjukhuset. Klinikchefen menar även att yrkesgrupperna som finns 
inom sjukvården har ett stort professionellt ansvar, vilket tyder på en hög grad av delaktighet. 
Enligt avdelningschefen är delaktigheten beroende av att även medarbetarna arbetar med detta 
för att den ska kunna bli bättre. 
 
Respondenternas kontinuerliga arbete för att öka delaktigheten genom dialog och diskussion 
hos medarbetarna stämmer väl överens med Kihlbloms krav om att ledarna möter 
medarbetarna i en öppen och ärlig dialog. Kihlbloms krav om ett tydligt omvärldsperspektiv 
uppfylls då de arbetar med att uppfylla intressenternas (till exempel patienternas) önskemål 
genom att ge dem god vård och sänka väntetiderna. Verksamheten inom 
Rehabiliteringsområdet och Reumatologiska kliniken har en tydlig målinriktning vilka baseras 
på målen inom de fem fokusområdena, vilket är Kihlbloms tredje och sista krav för att 
delaktighet ska uppnås. 
 
Det kontinuerliga arbetet med dialog och diskussioner tyder även på att de har en hög nivå av 
delaktighet inom Rehabiliteringsområdet då de respekterar medarbetarnas åsikter genom att 
låta dem komma till tals. Detta gör att medarbetarna bör känna att de kan påverka 
utvecklingen av verksamheten och genom diskussionerna även får förstår när det finns ett 
behov av förändring. Detta i kombination med att de har ett professionellt ansvar mot 
patienterna gör att de befinner sig i den högsta nivån av delaktighet vilken innebär 
ansvarstagande enligt Kihlbloms modell ”Delaktighet - Ansvarstagande”. 
 
Respondenterna, framförallt avdelningschefen, är lite splittrade när det gäller känslan av att 
alla ständigt arbetar mot samma mål, men att målen finns med dem i det vardagliga arbetet. 
Enligt Kihlbloms modell ”Verksamhetsutveckling & strategi” har Rehabiliteringsområdet 
således ännu inte uppnått maximal kraft i utvecklingen utan befinner sig i den mittersta 
cirkeln och arbetar med att få alla att ”gå i samma riktning”. 
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8 Egna reflektioner 
 
Teorin beskriver det offentliga ledarskapet som väldigt komplext och svårgripbart, vilket är 
något som vi upplevt och håller med om. Som slutsatsen visar är det svårt att analysera 
ledarskapet på området utan att komma in på dialogen med medarbetarna eller deras 
delaktighet i chefernas arbete. Detta kanske i och för sig blivit tydligare då samtliga 
respondenter i denna uppsats är delaktiga i arbetet med vården på Reumatologiska kliniken. 
Axelssons påstående om att ledarskap i den offentliga sektorn i stor utsträckning handlar om 
att inspirera och uppmuntra sina medarbetare verkar stämma väldigt bra med hur ledarskapet 
ser ut på Rehabiliteringsområdet och den Reumatologiska kliniken på USÖ. 
 
Resultatet av vår studie hade kanske blivit annorlunda om vi hade haft respondenter som inte 
var lika involverade i vårdarbetet på kliniken. Om Marie exempelvis inte hade arbetat som 
läkare 50% av tiden på Reumatologiska kliniken eller om Per inte varit närvarande på 
kliniken i lika stor utsträckning som han är. Det är möjligt att detta inte är någon ovanlig 
företeelse inom hälso- och sjukvården men likväl något att ha i åtanke vid fortsatta studier 
inom området. 
 
Chefsprogrammet som finns på USÖ har enligt respondenterna hjälpt och påverkat dem i 
deras utveckling. Även detta kan vara en bidragande orsak till att alla tre respondenter belyser 
till exempel delaktighet och kommunikation bland medarbetarna som väldigt viktigt. Det vill 
säga att ”alla stöpts i samma form” och blivit lärda vad de ska arbeta med och vad USÖ anser 
vara viktigt. 
 
Om vi hade gjort en annan typ av studie, exempelvis deltagande observation är det även 
möjligt att resultatet hade blivit annorlunda. Vi är dock av uppfattningen att en sådan studie 
bör göras över en längre tidsperiod än tio veckor för att kunna se tydliga mönster och 
förmedla en verklighetstrogen bild av verksamheten och chefernas arbete. 
 
Förslag till fortsatta studier 
Då syftet inledningsvis i detta uppsatsarbete var att göra en jämförelse mellan Hjärtsjukvård 
och Område Rehabilitering är detta givetvis någonting som vi tycker skulle vara intressant att 
studera. Då förutsättningarna mellan områdena skiljer sig markant då Hjärtsjukvård säljer 
vård och därmed är marknadsorienterat är det intressant att se hur detta påverkar chefernas 
arbete då Område Rehabiliterings verksamhet till stor del är anslagsorienterad. 
  
Ett annat förslag till ytterligare studier inom detta område är att göra en fallstudie på ett annat 
sjukhus och jämföra Reumatologkliniken (eller någon annan klinik) där med 
Reumatologkliniken på USÖ. Detta skulle vara intressant för att se om förhållandena på 
Reumatologkliniken på USÖ är desamma som på andra sjukhus. 
 
Vi tycker även att det skulle vara intressant att göra en kvalitativ studie hos medarbetarna 
inom Rehabiliteringsområdet för att undersöka om medarbetarna upplever den tydliga dialog 
och delaktighetskänsla som våra respondenter anser sig arbeta med. 
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Bilaga 1 - Intervjuunderlag 
 
Om respondenten 

- Kan Ni ge en presentation av Er själv? 
- Vad har Ni för arbetsuppgifter? 
- Hur länge har Ni varit anställd på USÖ? Inom denna befattning? 

 
Ledarskapsdefinition 

- Vad innebär begreppet ”ledarskap” för Er? 
- Hur arbetar Ni för att förbättra resultatet inom ledarskap inför KAK 2006? 

 
Offentligt ledarskap 

- Den offentliga sektorn är till viss del styrd av lagar och förordningar som påverkar 
verksamheten. Ser Ni några begränsningar med detta? Hur påverkar detta Ert arbete? 

- Hur har Chefsprogrammet utvecklat Ert ledarskap? Några exempel? 
- Känner Ni att Ni har tillräckliga befogenheter för att sköta Ert arbete? 

 
Kommunikation 

- I KAK undersöks om chefer på USÖ är tydliga i sin kommunikation och ett av USÖs 
mål är att förbättra kommunikationen mellan sjukhusledning, chefer och medarbetare. 
Hur ser ni på detta? Är det viktigt? Hur arbetar Ni för att vara tydlig i Er 
kommunikation till medarbetare och underordnade? Exempel?  

- Hur sker återkoppling? 
- Vilka kommunikationskanaler använder Ni er av? 
 

Delaktighet 
- USÖ har som mål att medarbetarna ska känna ökad delaktighet i KAK 2006. Är det 

viktigt? Hur arbetar Ni för att skapa och öka delaktighet och engagemang? 
- Upplever Ni att alla på området/kliniken/avdelningen strävar mot samma mål? Hur 

arbetar Ni med detta? 
 

Målstyrning 
- Hur arbetar Ni med målstyrning? Upplever Ni att målen för Ert 

område/klinik/avdelning är: -Tydliga? Realistiska? Påverkningsbara? 
Utvärderingsbara? Om inte, varför? 

- Upplever Ni konflikter i områdets/klinikens/avdelningens mål med USÖ:s 
övergripande eller ”närmast överordnade” mål? Exempel? Hur hanterar Ni ett sådant 
problem? 

- Hur sker resultatuppföljning av mål inom området/kliniken/avdelningen? 
- Har Ni möjlighet att påverka arbetsrutinerna och dess utformning och utveckling? Har 

Ni någon dokumenterad arbetsbeskrivning? 
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Bilaga 2 - Campbell Leadership Descriptor126 
 
1. Vision: Ledare som är framgångsrika som visionärer i dagens globala ekonomier beskrivs som: 

•  Långsiktig (ser helheten då de utvecklar en framtidsvision) 
•  Driftig (gillar att ta sig an nya projekt och uppdrag) 
•  Övertygande (presenterar nya idéer på ett sätt som skapar motivation och delaktighet) 
•  Resursrik (använder existerande resurser för att skapa nya framgångsrika idéer och projekt) 
•  Tänker globalt (ser bortom nationella och kulturella gränser) 

 
2. Arbetsledning: Effektiva ledare sätter specifika mål och vet hur man ska fokusera resurserna för att 
uppnå dessa mål. Dessa ledare karaktäriseras genom att vara: 

•  Engagerad (fast beslutade att lyckas och villiga att göra personliga uppoffringar för att 
uppfylla sin vision) 

•  Delegerande (delegerar ansvar och lämplig auktoritet till andra på ett effektivt sätt.) 
•  Pålitlig (presterar vad som förväntas och är klara inom deadline-ramarna) 
•  Fokuserad (tydliggör arbetsprioriteringar för sig själva och andra) 
•  Systematisk (utvecklar system och procedurer för att effektivt organisera och allokera 

människor och resurser) 
 
3. Bemyndigande: Förmågan att välja och utveckla underordnade som är väl införstådda med 
organisationens mål är en av nyckelfaktorerna för gott ledarskap. Ledare som är effektiva på 
bemyndigande är: 

•  Uppmuntrande (hjälper andra att prestera bättre än de trodde de var kapabla till) 
•  Mentor (erbjuder utmanande uppdrag och därtill relaterad handledning) 
•  Klarsynt (upptäcker talang tidigt och skapar och erbjuder möjligheter till personlig utveckling) 
•  Stödjande (hjälper andra att hantera svåra personliga situationer) 
•  Förtroendefull (ser det bästa i andra individer och är inte främmande inför olikheter) 

 
4. Diplomati: Förmågan att skapa koalitioner bestående av viktiga människor inom- och utom 
organisationen – exempelvis bestående av: överordnade, jämlika, underordnade, kunder, intressenter 
och externa beslutsfattare hjälper ledare att uppnå sina organisatoriska mål. Ledare som är politiskt 
skickliga beskrivs som: 

•  Diplomatisk (förstår de politiska nyanserna av viktiga beslut och involverar lätt de som 
kommer att bli berörda av besluten) 

•  Taktisk (vinner goodwill genom att inte vara offensiva, inte ens med att inte samtycka) 
•  Betrodd (andra är säkra på att ledaren kommer att vara en rättvis medlare vid vilken konflikt 

som helst) 
•  Brett kontaktnät (har ett väl utbrett kontaktnät som kan hjälpa till att få saker gjorda) 
•  Känsla för olika kulturer (utvecklar ett gott teamwork/lagarbete mellan människor från olika 

kulturer, raser och religioner) 
 

                                                 
126 Campbell (2002), s. 18-19 
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5. Feedback: Att observera och lyssna till anställda, gruppmedlemmar, klienter och kunder och att 
dela med sig av den viktiga informationen på ett sätt som alla inblandade finner fördelaktigt är en 
viktig egenskap för effektivt ledarskap. Ledare som är bra på att skapa och leverera feedback är: 

•  Bra handledare (de ger konstruktiva och relevanta utvärderingar på det personliga planet) 
•  Bra lärare (de kommunicerar ut den information som individer och grupper behöver för att 

prestera bra) 
•  Uppriktig och ärlig (de döljer inte information som kan vara personlig eller pinsam) 
•  God lyssnare (de är öppna och mottagliga för andras idéer) 
•  Siffersmart (de ordnar information och data på ett informativt sätt för att belysa trender på den 

personliga och organisatoriska prestationen) 
 
6. Företagsam: Förmågan att se nya möjligheter som exempelvis ökade inkomster eller ökade 
marknader genom projekt, program och policys är ett kännetecken för framgångsrikt ledarskap. Ledare 
som är bemödar sig att utveckla nya möjligheter är: 

•  Äventyrlig (de är villiga att ta risker för lovande och obeprövade metoder) 
•  Kreativ (de tänker självständigt och kommer med nya idéer) 
•  Uthållig (de är envisa vid eventuell kritik och är svåra att avskräcka) 
•  Bra på att skaffa kapital (de kan på ett säkert sätt skaffa nödvändig finansiering till nya 

projekt) 
•  Globalt innovativ (de gillar utmaningen att skapa eller ta sig an nya projekt och program i 

olika kulturer) 
 
7. Personlig stil: Forskare hävdar starkt att för att ledare ska vara bäst måste de ha en effektiv 
personlig prägel, en som sätter en generell organisatorisk prägel av kompetens, optimism, integritet 
och inspiration. Dessa ledare anses vara: 

•  Trovärdig (de är tillförlitliga, etiska och trovärdiga) 
•  Erfaren (de är kvalificerade och kunniga om organisationens kärnaktiviteter) 
•  Synlig förebild (de förstår det symboliska värdet av personlig närvaro och att synas) 
•  Optimistisk (de är optimistiska och ser många positiva möjligheter) 
•  Bra på att skapa en global ledarskapsimage (över kulturer och nationsgränser) 
 

8. Personlig energi: De fysiska kraven som ställs på ledarskap, exempelvis långa arbetsdagar, mycket 
resande, konflikter och hastiga beslut, kräver ledare som har en disciplinerad, hälsosam livsstil som 
skapar energi och uthållighet. Dessa ledare är: 

•  Balanserad (de skiljer på personliga och yrkesmässiga behov på ett bra sätt) 
•  Energisk (de är aktiva och alltid på väg någonstans) 
•  Fysiskt vältränad (de är i god kondition och uthålliga) 
•  Imponerande karaktär (de presenterar en attraktiv, tilltalande och stärkande ledarfigur) 
•  Internationellt anpassningsbar (de anpassar sig lätt till andra kulturer och är bekväma med att 

exempelvis passera tidszoner och äta främmande mat) 
 
9. Mångkulturell medvetenhet: Dagens ledare måste vara erfarna och bekväma med att leda individer 
och organisationer över stora geografiska, demografiska och kulturella gränser. De fem adjektiven för 
mångkulturellt medvetna ledare hämtas från de presenterade ledarskapskomponenterna. 
Mångkulturellt medvetna ledare: tänker globalt och är kända för att vara känsliga för olika kulturer, 
globalt innovativa, bra på att skapa en globalt effektiv ledarskapsimage och internationellt 
anpassningsbara. 
 
Det finns flera sätt för ledare att bli mer mångkulturellt medvetna, exempelvis genom att försöka hitta 
möjligheter att arbeta i, resa till och delta i konferenser i andra länder, studera andra språk och lära sig 
andra länders historia. 
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Bilaga 3 - Intervju med USÖs personalchef Ove Petersson 
Intervjun med Ove genomfördes i ett kompletterande syfte för att vi som författare och läsaren 
ska få ett större ”sammanhang” för de intervjuer vi genomför på Rehabiliteringsområdet. Vi 
hade vid intervjutillfället med oss ett intervjuunderlag men det blev mer av ett samtal som de 
ämnesområden uppsatsen behandlar. Denna sammanfattning av intervjun är strukturerad 
efter teori/ämnesområdena och sammanfattar det viktigaste som framkom vid intervjun. Då vi 
inte syftar till att ställa de responderande chefernas svar mot Oves såg vi ingen anledning till 
att ställa exakt samma frågor till Ove eller presentera den som empiri. Vi är dock av den 
uppfattningen att det kan vara intressant att ha Oves syn på ämnesområdena som 
komplettering till intervjuerna med cheferna då de sätts i ett övergripande perspektiv. 
 
Ledarskap 
I USÖs verksamhetsplaner, verksamhetsplaner och i chefsprogrammet skrivs det om att ett 
”bra ledarskap” är någonting som skall karaktärisera USÖ och vara en av deras 
framgångsfaktorer. Ove menar att det finns flera definitioner av ledarskap, till exempel det 
som mäts i KAK genom några specificerade frågor. Ove menar att en bra ledare är tydlig, 
arbetar målinriktat/målmedvetet och resultatinriktat, skapar delaktighet och engagemang hos 
sina medarbetare, ger kontinuerlig feedback och återkoppling, är kommunikativ och vågar 
fatta beslut. 
 
Den offentliga sektorn styrs av många lagar och förordningar som påverkar arbetet. Ove 
menar att det främst är Hälso- och Sjukvårdslagen som är den ”tunga” lagen, men att det även 
finns ett flertal kompletterande regelsystem och förordningar till den som handlar om vården. 
Dessa kompletterande regelsystem kan exempelvis komma från Socialstyrelsen eller 
Arbetsmiljöverket. Ove tror inte att dessa lagar och regleringar är någonting som de anställda 
går runt och funderar över dagligen eller som påverkar det vardagliga arbetet, utan att det mer 
är ett naturligt förhållningssätt och att de anställda har anpassat sig till den lagstiftning som 
råder. 
 
Offentlighetsprincipen genomsyrar den offentliga sektorn. Ove menar att allt som görs på 
sjukhuset är offentligt och alla har en lagenlig rätt att yttra sig, säga vad man vill, delta i 
debatter och såna saker. Offentlighetsprincipen påverkar enligt Ove inte bara 
sjukhusledningen som har det övergripande ansvaret för verksamheten vid USÖ utan att den 
berör samtliga avdelningar och nivåer i organisationen. 
 
Chefsprogrammet som Ove är ansvarig för har funnits sedan 1992-1993 i sin nuvarande form. 
Det uppdateras i princip varje år och då tillfrågas cheferna vad de tycker, varpå det uppdateras 
genom att det arrangeras och tillskrivs nya aktiviteter till programmet. Chefsprogrammet 
består av ett antal utbildningar och ger till exempel möjlighet till utvecklingssamtal och 
handledning såväl individuell som i grupp. 
 
Kommunikation 
USÖ har som mål i verksamhetsplanen för 2005-2006 att förbättra kommunikationen mellan 
sjukhusledning, chefer och medarbetare. Ove menar att kommunikationen till medarbetarna 
främst sker genom möten. Genom sjukhusets gemensamma hemsida publiceras information 
om nyheter och aktualiteter. Dessutom finns ett informationsbrev från sjukhusledningen som 
publiceras på nätet och sprids i kafferum med mera på sjukhuset. Det finns inga regler eller 
policys för hur eller hur ofta medarbetarna skall använda intranätet för att hålla sig 
uppdaterade. Ove berättar att de kan mäta hur många besökare eller ”träffar” varje hemsida 
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har, vilket gör att de får en ”bild” av vilken information som tagits del av. Mätningarna av 
träffarna på hemsidorna säger inte något specifikt om ifall informationen uppfattats på rätt 
sätt, den återkopplingen sker främst genom möten.  
 
Delaktighet 
USÖ har som mål med höstens KAK-undersökning att medarbetarna skall känna en ökad 
delaktighet. Med delaktighet menar Ove att medarbetarna ska ha möjlighet att framföra sina 
individuella åsikter, vara med i de processer som pågår och få komma med förslag och 
synpunkter. Ove menar att cheferna fyller en viktig roll i delaktighetsarbetet och att en del av 
delaktigheten är möjligheten att ha befogenhet att fatta beslut. Det är enligt Ove viktigt att det 
finns en chef med formell befogenhet att fatta beslut men att de ger medarbetarna möjlighet 
att framföra synpunkter och låter dem vara med i arbetsprocessen för att de skall känna sig 
delaktiga. 
 
Kompetensutveckling kan även vara en faktor som ökar känslan av delaktighet menar Ove 
och berättar att det då USÖ är en kompetensbred organisation finns väldigt mycket 
fortbildning och vidareutbildning av alla möjliga slag som till exempel ökar yrkeskunskapen, 
datakompetensen, arbetsmiljön med mera. 
 
 
Målstyrning 
Ove tror att det speciellt inom sjukvård och landsting är stora organisationer och att de 
politiska mål som sätts upp främst blir ekonomiska. Sedan får det för varje verksamhet 
definieras mål och att det på så vis råder en så kallad top-down-styrning. På USÖ finns en 
cykel för resultat- och verksamhetsuppföljning som ser ut på följande sätt: 
 

 
Figur: USÖs rapporterings- och uppföljningscykel 
Källa: Förenklad utifrån USÖs verksamhetsplan 2005-2006, s. 25 
 
Ove berättar att USÖ har fyra större verksamhetsuppföljningar varje år, den första och sista 
verksamhetsuppföljningen varje år svarar sjukhusdirektören för och de övriga två svarar 
områdescheferna för. Vid verksamhetsuppföljningen i december sätts mål och delas ut 
uppdrag för det kommande året, varpå det vid de övriga verksamhetsuppföljningarna följs upp 
olika delar för att vid slutet av året följa upp det innevarande årets uppdrag och resultat. Under 
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Verksamhetsuppföljning 1 
Områdesvis uppföljning, 
rapportering sker till och leds av 
sjukhusdirektören. 
 
Rapporter: förra årets bokslut, 
särskilda uppdrag, erhållna 
externa forskningsmedel och 
patientupplevd väntetid/ 
vårdkvalitet. 

Verksamhetsuppföljning 2 
Områdesvis uppföljning, 
rapportering sker till och leds av 
områdeschefen. 
 
Rapporter: prognoser för 
klinikerna, avstämning 
ekonomiska mål, avstämning av 
produktionsmått och 
vårdgarantiarbete. 

Verksamhetsuppföljning 3 
Områdesvis uppföljning, 
rapportering sker till och leds av 
områdeschefen. 
 
Rapporter: prognoser för 
klinikerna, avstämning 
ekonomiska mål, muntlig 
lägesrapport om fokusområdena, 
avstämning av produktionsmått 
och vårdgarantiarbete. 

Verksamhetsuppföljning 4 
Kliniksvis uppföljning, 
rapportering sker till och leds av 
sjukhusdirektören. 
 
Rapporter: prognoser per klinik, 
avstämning ekonomiska mål, 
produktionsmått, medicinska 
resutatmått, särskilda uppdrag, 
förutsättningar-mål-ramar för det 
kommande året. 
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årets sista verksamhetsuppföljning träffar sjukhusdirektören (Tore Öberg) samtliga 
klinikchefer som rapporterar klinikernas resultat direkt till sjukhusdirektören. Det finns ett 
schema dokumenterat för hur de olika verksamhetsuppföljningarna går till. 
 
På kliniknivå finns det även lokala uppföljningar som sker oftare, exempelvis får klinikerna 
ekonomiska rapporter och personaldata varje månad. Vilka uppföljningar klinikerna 
genomförs på månadsbasis beror på vilket underlag klinikerna har för rapportering. Ove 
berättar vidare att det även kommer ut ledningsrapporter åtta gånger per år där det de fem 
fokusområdena som följs upp på övergripande sjukhusnivå. De mindre rapporterna på utgör 
ett viktigt komplement till årets sista verksamhetsuppföljning. 
 
All styrning inom USÖ utgår från de fem fokusområdena (personal, produktion, patient, 
ekonomi och FoU), klinik- och områdescheferna jobbar med att ”plocka in” uppföljningarna 
för de olika fokusområdena systematiskt till de fyra versamhetsuppföljningarna. Det finns 
ingen jämn eller proportionell ekonomisk fördelning mellan fokusområdena, FoU är 
exempelvis ett mindre fokusområde än de övriga fyra. Ove berättar vidare att USÖ har ett 
”Balanced Score Card-tänkande”, att målet är att uppnå någon form av balans mellan 
fokusområdena. 
 
Vid årets sista verksamhetsuppföljning preciseras de ekonomiska ramarna, produktionsmål 
med mera, vilka klinkchefen får ta med sig ”hem” till sin klinik som har till uppdrag att uppnå 
dessa mål. Inom dessa uppsatta ramar berättar Ove att det finns väldigt stora friheter för 
cheferna för hur de skall arbeta för att uppnå de satta målen, till exempel beträffande 
arbetsrutiner, arbetssätt och interna samarbeten. Den överlägset största inskränkningen eller 
begränsningen för klinikcheferna är enligt Ove de ekonomiska resurserna klinikerna har att 
röra sig med. 
Förändring 
Under 1990-talet genomfördes stora nedskärningar inom USÖ då stora besparingar skulle 
genomföras. Ove menar att alla naturligt reagerar mot nedskärningar och försämringar och att 
det finns naturliga reaktioner på förändringar överhuvudtaget. Ove anser att mycket av 
motståndet till förändringar kan relateras till graden av delaktighet. Om en person är insatt och 
förstår sammanhangen och motiven till förändringarna underlättar det förändringsarbetet 
jämfört med om förändringsarbetet drivs utifrån eller uppifrån, vilket ofta skapar motstånd. 
Nyckeln till att motverka motstånd till förändringsarbete är enligt Ove att låta förändringarna 
drivas av de som finns inom verksamheten. 
 
Om man dessutom som i USÖs fall enligt Ove arbetar med ständiga förbättringar och 
kontinuerligt ”höjer ribban” och har som mål att ständigt flytta fram positionerna krävs det 
ständigt förändringar i mindre skala, till exempel strukturera om arbetsfördelningar eller 
arbetsmetoder. Detta medför att det ständigt pågår diskussioner om förändringar inom USÖ. 
 
Ove menar att professionen (läkarna) vill väldigt mycket mer än vad de befintliga resurserna 
tillåter. Det kan uppstå en schism mellan politiker och professionen då de ibland vill prioritera 
olika saker och inte delar rangordningen på vad som prioriteras. 
 


