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Förord 
 

Processen som har lett fram till denna uppsats har varit både lärorik och svår i flera 

avseenden. Vi har fått ny erfarenhet och insikt kring uppsatsers problematik och komplexitet. 

Denna uppsats har lärt oss viktiga saker inför vår kommande D-uppsats som kommer att bli 

vårt examensarbete. Efter många upp- och nedgångar under dessa tio veckor kan vi nu 

presentera en färdig uppsats. 

 

Vi vill tacka våra respondenter och vår kontaktperson på Landstinget Västmanland som 

ställde upp på att medverka i intervjuerna. Utan dem hade vi inte kunnat genomföra denna 

studie. Vi vill tacka vår handledare Helen Stockhult och även Gun Abrahamsson som kom in i 

ett senare skede, samt bisittaren Peter Langlott för tänkvärda åsikter. Vi vill även tacka de 

övriga studenterna som suttit med vid seminarium för konstruktiva kommentarer.  

 

 

Örebro 2012-01-09 

 

Veronica Blom  Kajsa Börjeson Sandra Söderberg Jansson
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Abstract 

No accidents or injuries should occur because of our public health care. It should be a place 

with high security and good quality in order to avoid this type of accidents. This is a tough 

situation when the public health care organization should have as good quality as possible 

despite savings. It is difficult for middle managers to improve patient safety in the absence of 

money.  

 

The purpose of this study is to explain the work with patient safety that middle manager 

perform during saving times. The perspective we will look into is how they work with patient 

safety as an ongoing change. The study builds on qualitative interviews with three middle 

managers on a hospital in Västmanland, Sweden, in order to attain our purpose.  

We discovered that the middle managers have a severe situation to handle in order to connect 

patient safety and savings. They have a lack of resources because of the savings that affect 

their daily work. We could see that employees are the most urgent resource that is missing.  

We can conclude that the middle managers are affected of a vicious circle. The savings affect 

the resources that affect time for the personal. There are not enough employees which results 

in less time for every individual in their work with patient safety. This connections lead to 

higher costs because of injuries that occur in the public health care because of time 

constraints. The employees easier make mistakes in their daily work and the increasing costs 

this results in is bigger savings for the public health care.  
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1. Inledning 
Här följer först en disposition av arbetet som sedan följs av en kort sammanfattning kring 

problemet, bakgrunden till problemet och dess relevans och slutligen problematiseringen och 

arbetets syfte.  

1.1 Disposition 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel. I kapitel ett som är det inledande kapitlet förklaras först 

bakgrunden till problemet. Här tas även patientsäkerheten upp eftersom det är ett viktigt ämne 

gällande problemet. Sedan följer problematisering och syfte, där arbetets problem smalnas av 

och syftet med studien förklaras. Kapitel två innehåller den teoretiska referensramen som 

startar med information kring Landstinget Västmanland som handlar om mellanchefernas 

arbetsplats och deras kvalitetsarbete. Sedan presenteras ledarskapet hos mellanchefer och 

senare förändring, vilka är viktiga delar för den kommande analysen. Ett avsnitt finns även 

där teorin diskuteras. Kapitel tre är metodavsnittet och där förklaras det hur studien har 

genomförts och hur slutsatserna som svarar på syftet är framtagna. Kapitel fyra innehåller 

empirin och där presenteras mellanchefernas svar på de frågor som ställdes i de intervjuer 

som genomfördes, även utvalda citat finns med. Detta analyseras utifrån den insamlade teorin 

som blir verktyget för analysen som är det femte kapitlet. Där diskuteras mellanchefernas 

ledarskap kring patientsäkerhetsarbete ur ett förändringsperspektiv. I det sjätte kapitlet följer 

slutsatserna tillsammans med vidare forskning.  

1.2 Introduktion 
Hälso- och sjukvården är en del av den offentliga sektorn i Sverige, som finansieras med 

offentliga skattemedel (Glanzelius & Berggren, 2006). Under de senaste åren har den 

offentligt drivna hälso- och sjukvården fått ökade krav på effektivitet och kvalitet (Norlund, 

1987). Det finns till exempel krav på att hälso- och sjukvården ska ge god kvalitativ vård 

samtidigt som de ska fungera på ett resurssnålt och välanpassat sätt (Markusson & Törnqvist, 

2011). Kraven på kostnadseffektivitet, då resurserna ska användas på bästa sätt, får ofta stort 

fokus i styrningen av hälso- och sjukvården (Rosengren, 2008). Många gånger innebär denna 

motsättning mellan minskade ekonomiska resurser och ökade krav på kostnadseffektivisering 

samt kraven på en god kvalitativ vård ett svårlöst dilemma. Hälso- och sjukvården ska både 

ge sina patienter så bra vård som möjligt samt uppfylla patienternas krav, men resurserna som 

finns för detta är begränsade. Den kvalitativa vården ska kosta så lite som möjligt. (Bröms, 

1989) Besparingar har på så sätt blivit en del av hälso- och sjukvårdens organisationer. 

Nyligen beslutade Landstinget Västmanland att spara 180 miljoner kronor på tre år, men man 

vet ännu inte var inom organisationen som besparingarna ska göras. Trots detta relativt stora 

besparingskrav finns enligt Vårdförbundets avdelningsordförande i Västmanland – Jani 

Stjernström - ännu inga planer på personalnedskärningar i landstinget 

(www.vardforbundet.se, hämtad 2011-11-10). En viktig del gällande det kvalitativa arbetet 

inom hälso- och sjukvården är patientsäkerhetsarbetet. Det finns en lag om patientsäkerhet i 

Sverige som riksdagen fastställt och enligt 1 kap. 6 § i Patientsäkerhetslagen definieras 

begreppet; ”Med patientsäkerhet avses i denna lag skydd mot vårdskada” (SFS 2010:659). 

 

http://www.vardforbundet.se/


 7 

Ansvar kring patientsäkerheten ligger på flera nivåer inom organisationen såsom på 

landstinget, cheferna och medarbetarna (Socialstyrelsen, 2006). Ett stort ansvar ligger på 

mellancheferna som ska tolka och genomföra de högre chefernas mål och beslutande 

handlingslinjer, så dessa kan verkställas av medarbetarna (Thylefors, 1991). Ytterligare ett 

dilemma för mellancheferna är att hantera ständiga förändringar som uppkommer ur bland 

annat besparingskrav. Det är viktigt att verksamheten har mål att sträva mot så att personalen 

ständigt vet var de är på väg så att det inte uppstår några missförstånd. Ledarskapet under 

förändring är av stor vikt och patientsäkerhetsarbetet kan ses som ständigt föränderligt, då det 

kontinuerligt kräver utveckling för att minska vårdskador. (Ahrenfelt, 2001) Om man 

summerar detta så är mellanchefernas arbetssituation komplicerad då de både ska utföra ett 

bra och säkert arbete med patienterna samtidigt som de ska följa budget och spara så mycket 

pengar som möjligt. (Thylefors, 1991)   

1.3 Bakgrund 
Ungefär hälften av Sveriges BNP går till den offentliga sektorns utgifter och hälso- och 

sjukvården mottar 13 % av denna summa. (www.ekonomifakta.se, hämtad 2011-10-20) Det 

vinstbegrepp som normalt brukar underlätta styrningen av organisationer går inte att applicera 

på den offentliga hälso- och sjukvården eftersom det inte är en vinstdrivande organisation. 

Detta gör den offentliga hälso- och sjukvården till en svårhanterlig verksamhet. (Norlund, 

1987) Krav och förväntningar på organisationen riktas från många olika håll och från ett stort 

antal individer, som till exempel patienter och media. Trots detta behöver ändå organisationen 

styras på något sätt och då finns det andra mått för att mäta resultat och mål. Kvalitet är ett 

exempel som används som mått. Genom åren har kvalitetsområdet fått en alltmer framskjuten 

plats i verksamhetsstyrningen för hälso- och sjukvården. (Amalberti, Auroy, Berwick & 

Barach, 2005; Hallberg, 2007) Med kvalitativ vård menar man graden av måluppfyllelse i 

vårdarbetet. Dessa mål är bland annat att tillgodose patientens förväntningar och önskemål, 

samt även så långt det är praktiskt utförbart inte bara mildra symptom och bota sjukdom utan 

även ge skicklig fysisk och själslig vårdnad. (www.ne.se, hämtad 2011-11-18) 

 

Som vi nämnde tidigare så är patientsäkerhetsarbetet en viktig del inom den kvalitativa vården 

inom hälso- och sjukvården. Den lag vi tidigare skrev sade ”Med patientsäkerhet avses i 

denna lag skydd mot vårdskada” (SFS 2010:659). Lagen beskriver vårdskada som plåga, 

fysisk eller mental sjukdom eller skada och därtill även dödsfall som hade kunnat undvikas 

om passande insatser hade verkställts vid patientens samröre med hälso- och sjukvården (SFS 

2010:659).  

  

http://www.ekonomifakta.se/
http://www.ne.se/
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Bild 1 Dimensioner av patientsäkerhet (Mulder & Svensson, 2004, s. 17) 

 

För att få någon form av övergripande struktur delas patientsäkerhetsbegreppet in i tre 

dimensioner. Patientsäkerhet kan ses som en cirkel där mitten består av patientsäkerhetens 

kärnområde. Kärnområdet består av undvikbara och generella risker. Till exempel kan risker 

såsom patientförväxling, läkemedelshantering, kommunikation, hygienrutiner och 

medicintekniska frågor kategoriseras till dimensionen. Runt om kärnområdet finns kliniska 

risk- och nyttoavvägningar som innefattar att rätt avvägningar måste göras och att hänsyn tas 

till individuella behov. Dessa avvägningar kan i många fall vara svåra och ibland kan det även 

handla om ekonomiska avvägningar. Att ha en god dialog med patienten gällande risker och 

omvårdnadsarbeten såsom fallskador och trycksår anses viktigt. Längst ut finns den tredje 

dimensionen som är på en mer generell nivå. Denna behandlar risker gällande vårdstrukturen 

och innebär att rätt resurser ska finns tillgängliga inom organisationen som tillexempel en hög 

kompetensnivå samt att resurserna fördelas på rätt sätt. (Mulder & Svensson, 2004) 

 

Enligt rapporten Patientsäkerhet – Vad har gjort? Vad behöver göras? från 2008 gjord av 

Statens offentliga utredningar kom ordet patientsäkerhet i kontakt med hälso- och sjukvården 

under 1980-talet men uppmärksammades först in på 2000-talet, så då kan vi konstatera att 

begreppet är relativt nytt (Dittrich, 2011). Det som främst väckte dess uppmärksamhet var den 

så kallade Harvardstudien som gjordes i USA under 1980-talet. (Lucian, Leape, Troyen, Nan 

Laird, Lawthers, Localio, Barnes, Hebert, Newhouse, Weiler & Hiatt, 1991) Resultatet av 

undersökningen visade på att ett högt antal patienter årligen dog till följd av en vårdskada. 

När studien nådde politikerna väcktes intresset och patientsäkerheten spreds internationellt. 

(SOU 2008:117, 2008) Eftersom begreppet är relativt nytt har det först på senare år börjat 
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implementeras i hälso- och sjukvården. Det blir en förändring för organisationen och dess 

anställda då de ska arbeta på ett mer patientsäkert sätt.  

 

Så mycket som 8,6 procent av alla patienter inom den somatiska
1
 vården drabbas årligen av 

en skada som orsakats i samband med vård. Detta medför över 100 000 vårdskador som 

innebär ca 630 000 extra vårddygn (2. Socialstyrelsen, 2009). Det höga antalet vårdskador 

som förekommer tros vara fler då det finns ett stort mörkertal då inte alla vårdskador 

rapporteras eller anmäls (Mulder & Svensson, 2004). Om någon allvarlig vårdskada inträffar 

ska en Lex Maria anmälan göras. Detta är ett särskilt begrepp för just dessa anmälningar. De 

Lex Maria anmälningar som har inkommit har bland annat handlat om bristande kunskap hos 

de anställda, brist på personal samt brist på planering och ledning. (Mulder & Svensson, 

2004)  

 

Tre viktiga arbetsmetoder gällande risker är avvikelserapportering, händelseanalys och 

riskanalys (4. www.socialstyrelsen.se, hämtad 2011-11-28). Avvikelserapportering innebär att 

alla avvikelser ska rapporteras. Det som skiljer en händelseanalys från en riskanalys är att en 

händelseanalys är reaktiv och riskanalysen är proaktiv. Det vill säga att en händelseanalys 

görs då det redan inträffat en olycka där det ska fastställas vad det var som hände, vad den 

bakomliggande orsaken till olyckan var och vad som kan göras för att undvika att det inträffar 

igen. En riskanalys görs i förebyggande syfte och går till på så sätt att de olika stegen inom de 

olika processerna av vårdarbetet analyseras, för att på så sätt upptäcka risker och vidta 

åtgärder så att olyckor kan undvikas. (2. www.socialstyrelsen.se, hämtad 2011-11-25) Enligt 

Mulder och Svenson (2004) bör riskanalyser göras kontinuerligt.  

Besparingar genomsyrar hela organisationen så detta tankesätt finns på flera nivåer. Även 

patientsäkerhetsarbetet påverkar hela organisationen, vilket i sin tur ger varje enskild individ 

ett stort ansvar. Utan att gå in närmre på hur ansvar och hierarkier är uppbyggda, så kan vi 

konstatera att särskilt mellancheferna har ett stort ansvar i arbetet med dessa två motpoler.  

 

Mellancheferna har en position i hierarkin som innebär att de har krav på sig både från chefer 

högre upp i hierarkin samtidigt som de måste ställa krav nedåt enligt den klassiska hierarkiska 

pyramiden. Detta leder bland annat till att de både får en helhetssyn över verksamheten men 

även en inblick på detaljnivå. Denna position kan dock leda till svårigheter för mellancheferna 

då de ofta slits i konflikter mellan över- och underordnade. Underordnade medarbetare kräver 

resurser för att kunna arbeta med patientsäkerheten och vårdkvaliteten medan de överordnade 

medarbetarna begränsar resurserna så mycket de anser vara möjligt för att kunna genomföra 

besparingar. (Thylefors, 1991) Drakenberg beskriver också dessa krav vilka han menar bidrar 

till att mellanchefer sitter i en svår situation då det ständigt kommer krav och regler uppifrån, 

till exempel från landstinget. Mellancheferna är också hårt utsatta då de blir granskade av 

massmedia, politiker och kunder samtidigt som de har krav på ökad effektivitet och hårda 

besparingar (Drakenberg 1997).  

 

                                                 
1
 Kroppslig, som har med kroppen att göra (www.ne.se, hämtad 2011-12-06) 

http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.ne.se/
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När det gäller forskning och utvecklingsarbeten har inte mellanchefer fått mycket 

uppmärksamhet samt att det inte nämns mycket om offentlig sektor inom forskning 

(Drakenberg, 1997; Ellström, 2004). Mellanchefer befinner sig som sagt i en komplex 

situation och därför behövs det mer forskning kring deras arbete för att det ska bli mer 

produktivt och framgångsrikt. (Holden & Robert, 2004; Gabel, 2002) 

 

 

Bild 2 Problemmodell 

 

För att tydliggöra det som hittills har framkommit i inledningen så kan vi titta på denna 

Problemmodell. Landstinget ska efterfölja budget utefter de skattemedel som de kan 

disponera, men de påverkas även av lagar som riksdagen fastställt. Landstinget måste även 

prioritera patientsäkerheten pga. lagar samtidigt som de har besparingskrav på hälso- och 

sjukvården. Patientsäkerheten kan påverka besparingarna om vårdskadorna minskar. 

Besparingarna riskerar även att påverka patientsäkerheten genom bland annat 

personalneddragningar. Det ökade fokus som ligger på patientsäkerhet och besparingar leder 

till att mellancheferna i verksamheten påverkas. Mellancheferna har kunskap om vilka behov 

som finns och vilka resurser som finns att tillgå. De ska ge god kvalitativ vård till ett så lågt 

pris som möjligt. De ska främja och arbeta med patientsäkerheten. Ett av de verktyg de har till 

sitt förfogande är förändringsaspekten, vilket kräver ett bra ledarskap för att kunna verkställa 

förändringar. Förändringarna behövs för att hantera både besparingarna och patientsäkerheten.  

 

1.4 Problematisering och syfte 
Att både spara stora miljonbelopp och att upprätthålla de krav på patientsäkerhet som både 

Socialstyrelsen, Patientsäkerhetslagen liksom befolkningen ställer på den offentligt styrda 

hälso- och sjukvården är ett ständigt återkommande dilemma för ledningen av verksamheten. 

Det är av stor vikt att besparingarna och de förändringar som dessa medför inte på något sätt 

inverkar negativt på patientsäkerheten och på så sätt missgynnar patienterna. Detta är en av de 

stora utmaningarna för flertalet chefer inom vården. Såsom hälso- och sjukvården idag är 
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organiserad så innebär detta att chefer på olika nivåer måste hantera detta ständigt 

återkommande dilemma men att det är det som brukar beskrivas som mellanchefsnivån som 

både möter besparingar och krav på patientsäkerhet i det operativa hälso- och sjukvårdsarbetet 

nära patienterna. De möter dagligen sina medarbetare under sig och sina överordnade, som 

båda ställer olika krav på mellancheferna. Genom de besparingskrav som Landstinget 

Västmanland har på sig passar det området bra för en undersökning. Även med tanke på att 

Patientsäkerhet idag är ett högaktuellt ämne, vilket bland annat kan visas på då det har högsta 

prioritet på EU:s politiska dagordning. (www.ec.europa.eu, 2011-11-22) Vi väljer att se på 

patientsäkerheten som en förändringsaspekt, då organisationen är i ständig förändring genom 

bland annat faktorer utifrån. Detta leder till att ledarskapet behöver anpassas utefter detta. Vi 

vill titta närmre på hur förändringen speglas i Landstinget Västmanlands mellanchefers arbete 

med patientsäkerheten under besparingstider. Vi anser att detta är relevant eftersom det 

behövs mer forskning kring mellanchefer i offentlig sektor, vilket blir relevansen på makro 

nivå, som är på en övergripande nivå. Medan relevansen på mikro nivå, som är på en lokal 

nivå, för Landstinget Västmanland blir att vi kan ge dem specifik information om 

mellanchefers situation. Vi ger även en ny infallsvinkel på problemet med fräscha ögon 

eftersom vi kommer utifrån, då vi inte är en del av organisationen och eftersom att vi inte är 

insatta i ämnet sedan tidigare.  

 

Syftet med uppsatsen är att förklara
2
 mellanchefer i Landstinget Västmanlands arbete med 

patientsäkerheten under besparingstider ur ett förändringsperspektiv.  

 

Några frågeställningar vi utgår ifrån i arbetet är  

 Vilka aspekter inverkar på mellanchefernas arbete med patientsäkerheten? 

 

 Hur ser mellanchefernas förändringsarbete kring patientsäkerhet ut och hur kan det 

utvecklas? 

 

  

                                                 
2
 Med förklara menar vi att vi utreder deras arbete med patientsäkerheten under besparingstider ur ett 

förändringsperspektiv så att det kan förstås. (www.ne.se 2012-01-04) 

http://www.ec.europa.eu/
http://www.ne.se/
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2.0 Organisationsbeskrivning: Landstinget Västmanland  
Här beskrivs hur Landstinget Västmanland jobbar med patientsäkerheten samt hur chefskapet 

är uppbyggt. 

 

Vid Centrallasarettet i Västerås finns länssjukvården som patienter ska vända sig till om de 

behöver kroppslig vård som kräver särskild kompetens eller utrustning. (1. www.ltv.se, 

hämtad 2011-12-07) Landstinget Västmanland har en kvalitetspolicy som syftar till att alla 

ska få ett gemensamt förhållningssätt till begreppet kvalitet och förstå hur dem ska jobba med 

det. Av policyn har Landstinget Västmanland utvecklat ett kvalitetssystem som ska tillföra en 

struktur när det kommer till arbetet att effektivisera och säkra kvaliteten. Kvalitetssystemet är 

ett ledningsinstrument som ska bidra till ordning och reda, tydliggöra verksamhetens struktur, 

tillvägagångssätt samt ansvar. (2. www.ltv.se, hämtad 2011-11-15) 

2.1 Patientsäkerheten i Landstinget Västmanland 
Enligt Landstinget Västmanlands årsredovisning (2010) handlar säker vård och därmed 

patientsäkerhet om organisationens och systemets förmåga att föra in säkerhet bland rutiner 

och strukturer. Det handlar även om enskilda individers kompetens, kunskap och handlande. 

Med säkrare och bättre system förbättras personalens förutsättningar att göra rätt. (1. 

www.ltv.se, hämtad 2011-12-07) 

 

Patientsäkerhet har högsta prioritet hos Landstinget Västmanland och man har vissa 

prioriterade områden såsom: 

• Minimering av läkemedelsfel i vårdens övergångar.  

• Följsamhet till basala hygienrutiner
3
 och klädregler 

• Vårdrelaterade infektioner (VRI)
4
 

• Trycksår 

• Fallskador  

(1. www.ltv.se, hämtad 2011-12-07) 

 

Månatligen genomförs det mätningar inom vårdrelaterade infektioner och divisionernas 

resultat redovisas på intranätet för nationella jämförelser. Landstinget Västmanland arbetar 

ambitiöst för att öka patientsäkerheten och vill ha en nollvision när det gäller detta samt de 

betonar att det är viktigt med en systemsyn istället för en individsyn för att skapa en lärande 

organisation. Avvikelserapportering ska ses som något naturligt och en nödvändighet för att 

kunna genomföra förebyggande åtgärder. En betydelsefull del av Västmanlands 

kunskapsstyrning är Socialstyrelsens riktlinjer. (1. www.ltv.se, hämtad 2011-12-07) 

2.2 Chefer i Landstinget Västmanland 
År 2010 fanns det ca 265 stycken chefer i Landstinget Västmanland som har delats in i fyra 

olika nivåer: 

 Landstingsdirektör 

                                                 
3
 Grundläggande hygienrutiner, såsom sprita händer och använda plastförkläde (ur intervju med mellanchef 

nummer ett, 2011-12-05) 
4
 Är alla infektioner som uppstår i samband med undersökning, omvårdnad eller behandling inom sjukvården 

(www.ne.se Hämtad 2011-12-07).   

http://www.ltv.se/
http://www.ltv.se/
http://www.ltv.se/
http://www.ltv.se/
http://www.ltv.se/
http://www.ne.se/
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 Divisionschef 

 Verksamhetschef 

 Avdelningschef/mellanchef  

För att kunna ha titeln chef i Västmanlands landsting måste ledarskapet stå på tre ben. Dessa 

tre ben innebär att de är ansvariga för verksamheten, personalen samt budgeten (Landstinget 

Västmanland, 2009). Mellanchefen som vi diskuterar i denna studie är avdelningschefen med 

sina medarbetare under sig. 

3. Teoretisk referensram  
Här beskrivs de teorier som kommer att användas i analysen. Först kommer ett avsnitt om 

förändring som vi har vår utgångspunkt i sedan kommer ett avsnitt om mellanchefer och allt 

avrundas med ett kapitel om besparingar. 

3.1 Förändring 
Organisationen påverkas alltid av världen den lever i, som exempelvis genom utveckling av 

tekniken, genom beslut på politisk nivå samt attitydförändringar hos kunden. Världen blir mer 

och mer komplex och vi måste se på helheten när vi skapar oss en bild och förståelse för en 

organisations värld. En organisation påverkas från flera olika håll och det är viktigt att ta i 

beaktande. (Ahrenfelt, 2001) Att det finns ett behov av en förändring i organisationen är en 

förutsättning för att en förändring ska ske. (3. www.socialstyrelsen.se, hämtad 2011-12-14) 

Det är inte ovanligt att behovet av en förändring uppkommer av en konflikt. Det kan vara en 

konflikt mellan det vardagliga arbetet som kommer automatiskt och det långsiktiga arbetet 

som aktivt måste upprätthållas för att det ska genomföras. Förändringens färdriktning måste 

styras av organisationens vision eftersom det är grunden för organisationen. (Jönsson & 

Strannegård, 2009) En förändring kan ha olika tidsperspektiv samt vara av varierande 

storlekar. De kan vara framdrivna av tvång eller genom att organisationen inser att de måste 

förnya verksamheten. Yttre tvång som kan förekomma är lagar, direktiv samt debatt i media. 

En förändring kan vara liten genom att man förfinar något som redan finns i organisationen 

men den kan även vara större genom omstrukturering av systemet. För att en organisation ska 

kunna bibehålla sin ställning på lång sikt är det viktigt att de är mottagliga för förändringar 

och förnyelse. (Bruzelius & Skärvad, 1995)  

3.1.1 En förändring på olika sätt 

En förändring kan ses på olika sett, antingen som en naturlig långsiktig förändring som sker 

med små förändringar och lokalt i företag, vilket kallas evolution. En revolution innebär 

däremot att förändringen går snabbt och att det är en stor förändring som sker. En förändring 

kan ske reaktivt och det innebär att organisationen svarar på något som redan har hänt medan 

en proaktiv förändring bygger på att man gör en förändring för att man tror att något kommer 

att ändras i framtiden. Ett annat sätt att se på en förändring är att man gör en förändring i 

strukturen och ändrar då arbetsfördelning och styrning medan om man ändrar kulturen så 

ändrar man personers attityd och uppfattning. En förändring som brukar lyftas fram av 

forskare är när personalen får vara delaktig. Personalen känner sig mer motiverade då de inser 

att de får vara med och bestämma samtidigt som de känner ett ansvar för att förändringen 

genomförs. (Jacobsen & Thorsvik, 2008)  

http://www.socialstyrelsen.se/
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Socialstyrelsen har tagit fram en mall i sex steg som visar på hur ett förändringsarbete för 

socialt arbete kan genomföras.  

1. Innan ett beslut om förändring tas bör organisationen undersöka behovet och 

förutsättningarna för förändringen.  

2. Tydliggöra fördelen med förändringen och få alla att se behovet av den och se till att 

organisationen har stöd från hela hierarkin. 

3. Använda aktivt ledarskap och implementera förändringen där personalen är mest 

mottaglig för att skapa inspiration.  

4. Utbilda medarbetarna genom undervisning, övning och feedback. 

5. Ge fortsatt stöd och handledning när förändringen har implementerats. 

6. När förändringen är genomförd ska arbetet utvärderas för att kunna anpassa metoden 

till varje avdelning.  

(3. www.socialstyrelsen.se, hämtad 2011-12-14) 

 

3.1.2 Organisationen och individerna 

Det är viktigt att se organisationen som en helhet. Var och en för sig mister delarna sin 

kunskap men tillsammans är de både större och inflytelserikare. Det är inte ovanligt för en 

stor organisation att falla sönder på grund av att delar inte är sammankopplade och införlivade 

i varandra. (Jönsson och Strannegård, 2009) Ett exempel på detta är systemgrupper som kan 

hitta lösningar på problem. Dessa kan bestå av individer från olika avdelningar och med olika 

arbetsuppgifter för att på så sätt utnyttja helhetens all kompetens. Anpassning och flexibilitet 

är nyckelfaktorer. Det är viktigt att ständigt återkoppla till de olika delarna för att lyckas få en 

förståelse för kontexten. Genom detta ska systemet lyckas identifiera och lösa problem som 

uppstår. Alla faktorer inom organisationen är beroende av varandra. (Ahrenfelt, 2001) 

 

De olika delar som en organisation består av och som sedan ses som en helhet behöver ha 

återkoppling till sitt arbete. Ledningen behöver underhålla dessa delar för att bibehålla 

stabilitet. Det är viktigt att lära sig av sina fel och misstag för att undvika detta. Återkoppling 

är viktig under en förändring då information sprids. Arbetet med utveckling och förändring 

lägger vikt vid människor och hur de tänker, känner och handlar. Motstånd vid förändring är 

vanligt förekommande då man som person måste ändra sin inställning och ifrågasätter sin 

sanning, människor dras till det som är för dem känt och en förändring kan därmed skapa en 

rädsla för det som komma skall. (Ahrenfelt, 2001)  

 

Det är vanligast att motståndet hittas på individnivå då människor vill ha stabilitet, trygghet 

och ofta har människor en förkärlek till det kända. (Abrahamsson & Andersen, 2000) 

Bruzelius och Skärvad menar istället att det ofta förekommer att hela organisationen gör 

motstånd mot en förändring (Bruzelius och Skärvad, 2004). För att då kunna uppnå en lyckad 

förändring behöver organisationen vinna över de individuella motsättningarna. (Abrahamsson 

& Andersen, 2000) Därmed blir konflikthantering en av de viktigaste aspekterna i ett 

förändringsarbete. Konflikter kommer att uppstå och det är viktigt att chefen förstår 

betydelsen av motståndet istället för att framträda som högfärdig. Konflikterna måsta hanteras 

http://www.socialstyrelsen.se/
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hos individer på olika nivåer i organisationen. Konflikter kan leda till dialog och ökad 

möjlighet för individer och grupper att få ökat ansvar. Det som behövs under förändring är 

utveckling och förnyelse. Detta i sin tur kräver engagerade, ansvarstagande och aktiverade 

människor. (Ahrenfelt, 2001)  

 

Det är viktigt att inte bara se motstånd som något bra utan även se det som en möjlig 

varningssignal mot förändringen. Detta pga. att det är vanligt att förändringen inte utvecklas 

på samma sätt i praktiken som i teorin. (Wadell & Sohal, 1998) Det finns studier som påvisar 

att två tredjedelar av alla förändringar inom organisationer misslyckas på grund av att det 

finns för stort motstånd mot förändringen av de anställda (Maurer 1996)  

Motstånd kan uttryckas på många olika sätt och det kan därmed bli svårt att förhindra det. 

 Likgiltighet, där personalen endast gör det som de blir tillsagda är en typ av motstånd. 

 Passivt motstånd som innebär att personalen har bristfällande inlärning och att de 

uppvisar omoget beteende. 

 Aktivt motstånd där protester, temposänkning och undvikbara fel räknas in.  

Det är viktigt för en organisation att hantera motståndet för att kunna genomföra en 

förändring smidigare. (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006) Forskningen som har gjorts om 

motstånd och förändringar inom offentlig sektor skiljer sig en del från annan forskning som 

behandlar samma sak i privat sektor. Dessa studier påvisar att förändringar ofta inte möter 

något motstånd eller i vissa fall lite motstånd då förändringar ses som naturliga samt svåra att 

ifrågasätta. Finns dock ett par studier som påvisar att till exempel läkare och chefer i 

kommunal omsorg ger större motstånd mot förändringar. Utifrån studien har det dragits 

slutsatser att engagemanget och därmed motståndet mot en förändring är tudelat och beror på 

om personerna har i åtagande att genomdriva förändringen eller om de är föremål för 

förändringen. (Aidemark 1998; Forsell & Jansson 2000) Om man är ledare i en förändring bör 

man ifrågasätta sitt eget tänkande, värderingar och kunskap. De som leder ett slutet system, 

som förklaras nedan, lever ofta kvar i gamla tider och utnyttjar inte hela sin kunskap och 

erfarenhet. (Ahrenfelt, 2001) 

3.1.3 Slutna och öppna system 

Ett slutet system, i detta fall monopol, samspelar inte med kontext och omvärld. Det är svårt 

för ett slutet system att reparera sig efter att ha blivit påverkat av yttervärlden. Inom detta 

system ser man flera personliga mål men inga gemensamma mål. Vi går idag mot mer öppna 

och levande system, vilket kan påverka monopolorganisationer, bland annat kan det leda till 

negativt beteende inom organisationen på grund av ovana. Ett levande system kännetecknas 

av att det agerar tillsammans med världen utanför. Kontakten med yttervärlden påverkar inte 

verksamheten på ett destruktivt sätt utan förändrar sig över tiden. Komplexiteten både inom 

och utanför organisationen ökar och ett flöde av information pågår. Viktigt för denna typ av 

organisation är vetande, lärande och förståelse. Det informativa om händelser och skeenden 

ligger ofta på en lägre nivå i hierarkin där personal som utför det dagliga arbetet vet mer än 

högsta ledningen. Vid en hög informativ nivå i en organisation är det enkelt för chefer att fatta 

snabba beslut eftersom de har kunskap. Beslut som fattas kan uppfattas som snabba, men de 

kan egentligen ha tagit flera månader av förhandlingar. Kommunikation är ytterligare en 

viktig faktor inom detta system. Kommunikation innebär en dialog så att de inblandade är väl 
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införstådda i vad som ska göras. (Ahrenfelt, 2001) För att kunna åtgärda de fel som uppstår 

inom organisationen när det gäller patientsäkerheten är det viktigt att ledningen får reda på de 

fel som finns. (1. Socialstyrelsen 2009) Kommunikationen mellan de olika leden inom 

organisationsstrukturen blir därmed viktig då medarbetarna måste rapportera om de fel som 

inträffar. Efter att en analys har genomförts bör åtgärder tas fram som kommuniceras tillbaks 

till medarbetarna. (Mulder & Svensson, 2004) En levande organisation behöver dra åt samma 

håll. Alla måste göras delaktiga i förändringen och man ansvarar inför varandra. Den inre 

strukturen i organisationen behöver stärkas. Decentralisering har blivit en viktig del för 

företag för att klara av alla situationer som kan uppstå i organisationen. Medarbetarna får ökat 

ansvar och stöd i förändringen. (Ahrenfelt, 2001)  

 

När det gäller monopol hamnar kunden i ett beroendeförhållande till organisationen, då denne 

inte har någon annanstans att vända sig. Detta påverkar chefers tänkande när de uppfattar och 

tolkar varje situation. De hanterar kunden på ett specifikt sätt när de vet att denne inte har 

någon annanstans att vända sig. Det är viktigt att chefen ifrågasätter sitt tänkande för att 

förändra verksamheten genom nya tankemönster, agerande och ny företagskultur. Både 

chefers och medarbetares tankesätt behöver påverkas och förändras för att kunna använda det 

levande systemet. Det är viktigt inom det levande systemet att cheferna och medarbetarna är 

medvetna om att kunder kan välja andra att gå till. Detta kan sammanfattas genom att 

poängtera att organisationen är beroende av sina kunder. Det gör att man tar mer hänsyn till 

kundens behov, så dessa blir tillfredsställda. (Ahrenfelt, 2001) 

 

3.1.4 Chefens roll i en förändring 

Det finns tre centrala relationer när ledarskap och organisation beskrivs. Ledarnivån är 

relationen mellan de som leds och chefen. Ett ömsesidigt beroende skapas mellan dessa båda 

parter. Man påverkas ständigt av varandra och varandras omdömen. Organisationsnivån är de 

relationer som existerar inom organisationen, mellan exempelvis individer, arbetslag och 

avdelningar. Kontextuell nivå är den nivå där alla idéer, händelser, materiella ting och all 

information som är viktig för verksamheten finns. Marknaden som organisationen verkar i 

finns också här. Chefen kan ses som spindeln i nätet inom organisationen, eftersom de 

kommunicerar åt samtliga håll i organisationen. Organisationens viktigaste resurs är 

personalen och det är ofta dem som kan se vad som behöver förändras i organisationen 

samtidigt som de kan se fallgropar och möjligheter med en förändring. Under en förändring är 

det viktigt för en chef att lyssna och att stödja förändringen. Det kan påverka processen i rätt 

riktning. Chefen bör lära sig av sina medarbetare för att kunna fatta rätt beslut. Det är viktigt 

att inse sina begränsningar, framför allt som chef. Ännu en viktig aspekt är att ge förändringen 

tid, så den får möjlighet att kunna implementeras. (Ahrenfelt, 2001) 

3.2 Är det skillnad på ledare och chef?  
Enligt Jönssons och Strannegårds bok (2009) är det skillnad på dessa begrepp. Begreppen 

brukar delas upp genom att chefen ägnar sig åt administrerande aktiviteter. Dessa aktiviteter 

är planering, organisering, dirigering, koordinering och uppföljning. En chef kan använda 

tvång då titeln är kopplad till en position. Medarbetare lyder chefen på grund av att personen 

har ett formellt mandat. En ledare å andra sidan väljer medarbetarna att följa och en ledare 
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symboliseras av att de inspirerar och får människor att sträva mot nya mål. (Jönsson & 

Strannegård, 2009) Vi anser att det inte endast är chefer som kan vara ledare utan även 

medarbetare och det är därmed svårt att lokalisera dessa i en organisation. Vi kommer därmed 

att använda benämningen chef för att påvisa att detta är kopplat till personens position och 

inte vad medarbetarna tycker.  

 

Jönsson & Strannegård anser att ledarskap och chefskap är två aktiviteter som är 

sammankopplade och som utförs integrerat och att dela upp dem kan leda till ett falskt 

motsatsförhållande. (Jönsson & Strannegård, 2009) Yukl (2006) är av samma åsikt som 

Jönsson & Strannegård (2009) då han definierar ledarskap som en process som influerar andra 

att förstå och acceptera vad som behöver göras och hur det ska göras. (Yukl, 2006) Däremot 

anser Rost (1993) att man inte kan använda dessa båda begrepp som synonymer. Rost 

definierar chefskap som att det vilar på formell makt som ingår i ett förhållande med 

underordnade för att samordna sina aktiviteter med uppdraget att sälja varor och tjänster. 

Ledarskap definierar han som att ledare och ledda involveras i ett förhållande där båda parter 

har möjlighet att påverka, där de önskar förverkliga förändringar med utvecklade ömsesidiga 

syften. (Rost, 1993) Vi väljer att följa Yukl och Jönsson & Strannegårds definition när det 

gäller ledarskap och chefskap. Att dessa begrepp flyter in i varandra och att man därmed 

behöver komplettera dessa med varandra för att kunna se begreppens helhet. Ordet ledarskap 

kommer för oss innebära den vida definitionen av chefskap och ledarskap som en helhet. 

Mellancheferna i denna uppsats är chefer men de utövar ett ledarskap. 

3.3 Chefer i offentlig sektor 
Resultat från attitydundersökningar visar på att medarbetare ofta klagar på sin chef inom 

offentliga sektorn än om de jobbar inom den privata. Ett antagande är att det är svårare att 

leda inom den offentliga sektorn då den är politiskt styrd och icke vinstdrivande. (Tullberg, 

2003) En väsentlig skillnad mellan ledarskap i offentlig och privat sektor är att ledarskapet i 

den offentliga sektorn alltid är officiellt och det kan därmed bli lättare att kritisera och 

ifrågasätta detta ledarskap (Larsson, 2008). Den offentliga sektorns ledarskap influeras även 

ideligen av politikernas funktion i beslutsprocessen. Ledarna har inte samma befogenheter 

och ansvar som i privat sektor. Politikerna påverkar genom att fatta beslut som 

mellancheferna sedan får i uppdrag av sina chefer att verkställa. (Wallenberg, 2004) 

 

Drakenberg (1997) säger att mellanchefer i offentliga organisationer har en viktig roll och är 

betydelsefulla på många sätt. Deras bedömning, tolkning och prioriteringar har stor betydelse 

i organisationen då de ofta har personal-, budget- och verksamhetsansvar. Lindmark & 

Önnevik (2006) menar på att det är viktigt att en mellanchef har bra kontakt med sina 

medarbetare och bör lyssna till deras behov. Han eller hon behöver vara lyhörd för att kunna 

ta del av gruppens idéer och tankar. Utvecklingssamtal kan vara bra, men även daglig kontakt 

med medarbetarna kan leda till kompetensutveckling. (Lindmark & Önnevik, 2006) Detta 

anser även Yukl (2006) som förutom att skapa och vårda relationer menar på att det är viktigt 

för en ledare att ta emot och vidarebefordra information, kunna påverka människor och att ha 

kunskap i att fatta beslut. Drakenberg (1997) fortsätter med att mellanchefer sitter i en 

försvårad situation då de ständigt kommer krav och regler uppifrån, t.ex. politiska beslut som 
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sedan ska verkställas av mellancheferna. De är hårt utsatta genom granskning av massmedia, 

politiker och kunderna samtidigt som de har krav på ökad effektivitet och hårda besparingar. 

Mellancheferna får bestämmelser och riktlinjer från högre instans. (Drakenberg 1997) 

Mellanchefer fördelar arbetet både uppåt och nedåt. De blir en sorts mellanhand som 

kommunicerar mellan parter. Mycket ansvar ligger på mellanchefen hur kraven från de högre 

cheferna uttrycks till medarbetarna och medarbetarna i sin tur kan förknippa krav och 

besparingar med mellanchefen eftersom det är denne som uttrycker dessa. Mellanchefer har 

även ett visst handlingsutrymme för att allting ska fungera. I vissa organisationer är det större 

och i andra mindre. (SOU 1998:4)  

 

Gable (2002) fortsätter tanken med att mellanchefer sitter i en komplicerad sits genom att 

förutom kommunikationen som sker så måste mellancheferna även ha en förståelse för sina 

medarbetare, för de personer som sitter i ledningen och politikerna samt förstå utomståendes 

intresse för verksamheten och de beslut som genomförs. (Gable, 2002) En anledning till att 

mellancheferna känner av denna rollkonflikt som blir kan vara att de befinner sig i den 

dagliga verksamheten och att de ser den negativa inverkan för patienter och medarbetare som 

besparingar ger. (Hagström, 1990) Det finns olika syn på mellanchefspositionen. Taylor och 

Weber ser mellanchefer som kuggar i en stor maskin med hämmade handlingsmöjligheter i en 

hierarki (Mills, 1940). Jackell (1988) ser mellanchefer som strategiska och att de agerar 

utifrån sin egen nytta. Chandler (1977) ser mellanchefer som den faktor som får hela 

organisationen att hålla ihop. Moss Kanter (1984) anser att mellanchefer är innovatörer och 

får saker och ting att hända i organisationen. De kommunicerar visioner, budskap och 

förhandlar med olika grupper bland annat. (Kanter, 1984)  

3.4 Besparingar i offentlig sektor 
En besparing kan ses som ett frigörande av resurser för andra syften. Antingen så begränsas 

tilldelningen av resurser eller så reduceras befintliga resurser. Detta leder för det mesta till att 

det blir svårare att tillfredsställa behov. Det behöver dock inte alltid göra det, besparingar kan 

ses som en rationalisering eller effektivisering. En lyckad effektivisering kan bidra till att 

behov kan åtgärdas trots allt. (Liss, 2004) Besparingar inom offentliga sektorn har bidragit till 

att arbetsplatser inom den offentliga sektorn generellt ses som mindre attraktiva jämfört med 

tidigare (Oman, Gabriel, Garret & Malmberg 2003). Förutom de positiva effekterna god 

patientsäkerhet bidrar med till patienter i behov av vård finns det också goda möjligheter till 

ekonomiska besparingar. Genom en optimal patientsäkerhet minskar vårdskadorna och 

därmed också kostnaderna för den extra vård som annars skulle ha tillkommit. (Mulder & 

Svensson, 2004) Ständiga och ökade krav på kostnadseffektivitet som ofta leder till 

besparingar gör inte den redan komplicerade situationen mindre komplex. För att minska den 

offentliga sektorns utgifter kan enligt Bröms (1989) tre olika typer av besparingar göras, vilka 

är effektivitetshöjningar, kvalitetsminskningar och bortprioriteringar. Med tanke på att 

kvalitetsminskningar och bortprioriteringar skulle kunna leda till förödande konsekvenser 

inom hälso- och sjukvården är effektivitetshöjningar den typ av besparing som brukar 

förespråkas. (Bröms, 1989) Effektivitetshöjningar innebär att organisationen antingen ska 

uppnå samma resultat med minskade resurser eller att med samma resurser som tidigare 

uppnå ett bättre resultat (Pihlgren, 1985). Effektivitetshöjningar kan ofta leda till att makten 
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centraliseras vilket i sin tur kan leda till en stramare styrning. Effekterna av det kan bli att 

medarbetarna känner att målen inte går att uppnå och de blir mindre motiverade då de kan 

påverka sin arbetssituation i mindre utsträckning. (Bröms, 1989)  

 

Hälso- och sjukvården har inte råd att ge incitament till sina medarbetare, trots att dem har en 

ytterst viktig roll i att kunna tillämpa god patientsäkerhet i sitt arbete, vilket kräver erfarenhet. 

Den erfarenheten behöver stanna i organisationen. Medarbetarna har även en viktig roll 

eftersom att de är dem som är i kontakt med patienterna, där tjänsten uppstår.  

3.5 Teoridiskussion 
Vi anser att det är viktigt att särskilja på chefer och ledare, eftersom ledare inte behöver vara 

tilldelad sin position utan kan vara en medarbetare. Chefer har däremot blivit tilldelad sin 

titel. Vår teoridel om chefer definierar mellanchefernas komplexa situation ytterligare och 

förklarar att den är särskilt svår inom offentlig sektor. Vi har sökt efter information som 

motsätter sig mellanchefers svåra situation, men har inte hittat någon bra källa på detta. 

Många forskare påstår att mellanchefer är viktiga och behövs, men de konstaterar även att 

deras arbete inte är enkelt. Vissa forskare menar även på att mellanchefer kan förhindra 

arbetet innanför organisationen och det kan förmodligen ske till viss del beroende på vilken 

typ av chef det är. Ledarskapet har en avgörande betydelse för kommunikationen såväl inom 

som utanför organisationen. Mellanchefer blir ytterligare en del i hierarkin och blir ett led för 

de högre cheferna i arbetet med att styra organisationen. De får även ansvaret att genomföra 

bland annat förändringar som påverkar medarbetare. Ett exempel på en sådan förändring är 

kvalitetsarbetet i form av patientsäkerhet inom Landstinget Västmanland.  

 

Besparingar och bristen på incitament minskar motivationen hos de anställda, vilket leder till 

att de behöver utnyttja andra möjligheter för att motivera personalen. De utgör en viktig del i 

organisationen och de bör stanna kvar i organisationen för att upprätthålla patientsäkerheten. 

Teorin säger här att besparingarna påverkar patientsäkerheten genom att de påverkar 

motivationen negativt hos personalen. Detta kan vara fallet, vilket vi hoppas kunna upptäcka i 

sådana fall genom vår studie.  

 

Inom offentlig sektor påstår Aidenmark, Forsell & Jansson att motståndet mot förändringar är 

mindre, vilket har gett oss ny information. Vi visste inte tidigare att det kan skilja sig mellan 

privat och offentlig sektor när det gäller påverkan. Vi ifrågasätter även om motstånd är bra 

eller dåligt. Wadell & Sohal tycker man ska se motstånd som en varningssignal och Maurer 

påstår att förändringar kan misslyckas på grund av för stort motstånd. Ahrenfelt däremot säger 

tvärtom. Han menar på att man ska utnyttja motståndet som skapas i organisationen. Det kan 

leda till något positivt för organisationen. Vi ser det som att varningssignalerna kan vara bra 

att lyssna på, då medarbetarna kan se vissa problem i förändringen som skulle påverka 

organisationen negativt. Förändring är idag en vanlig del i organisationers liv. De lever i en 

ständigt föränderlig värld, vilket vi egentligen inte kan motsätta oss. Världen förändras och 

konkurrensen ökar. Vi håller med om att organisationer bör använda sina resurser, främst 

personalen, som kan ge givande idéer.  
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4. Metodavsnitt  

Avsnittet behandlar hur ämnet på arbetet från första början växte fram, hur intervjuerna 

utformats och hur arbetsprocessen med arbetet har sett ut. Här lyfts argumentationer fram för 

de val och handlingar som gjorts. Först ges en bild i form av en modell hur arbetet har lagts 

upp, sedan förklaras hur ämnet valdes, som följs av en beskrivning om vilken metod som 

används och aspekter kring intervjuerna. Sedan följer en intervjuguide och några tankar 

kring kvalitativ metod. Därefter beskrivs hur tankarna gått före, under och hur bearbetningen 

av intervjuerna gått till. Även trovärdigheten diskuteras. Analys av data och källkritik 

avslutar kapitlet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 Metodmodell 

 

4.1 Arbetets upplägg  

Bilden här ovan beskriver på en övergripande nivå hur arbetsgången har sett ut. Denna modell 

har vi skapat med hjälp av Bryman & Bell´s (2005) modell som utgångspunkt. Arbetet 

startades med att en problematisering skrevs. Där gjordes en inledande beskrivning om vad 

undersökningsproblemet var. En avgränsning gjordes för att göra problemet möjligt att 

undersöka och utifrån det utformades ett syfte. Sedan samlades data in genom böcker, artiklar 

och hemsidor för att stärka problematiseringen och för att skapa en bakgrund till problemet. 

 

Data återkopplades till problematiseringen som sedan banade väg för vilken metod som 

valdes att användas. Därefter tolkades den data som samlats in och teoriavsnittet påbörjades. 

Teori och begrepp återkopplades även till problematiseringen. Ytterligare data behövde 
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samlas in som även den tolkades och sedan användes i teoriavsnittet. Därefter genomfördes 

undersökningen, då empirin alltså samlades in. Sedan analyserades empirin för att därefter dra 

slutsatser som återkopplades till problematiseringen. Under dessa tre senare steg 

återkopplades både empiri, analys och slutsatser till den insamlade teorin. 

4.2 Val av ämne 

Då vi har läst en kurs i företagsekonomi C inom organisation och ledarskap tidigare fanns 

tanken om att skriva en C-uppsats inom detta ämne. Tankarna gick först kring chefers 

besvärliga situation kring arbete- och privatliv, medarbetare och högre chefer. Många artiklar 

lästes igenom som vi hittade genom Örebro universitets databaser. Det gick relativt snabbt att 

få en bild av att ledarskapet inom hälso- och sjukvård är komplext. Cheferna har en stressig 

situation då de har krav på sig att erbjuda en bra kvalitativ vård till lägsta möjliga pris. Vi 

vände och vred på detta ämne och insåg relativt fort att just stress är ett svårt ämne att 

undersöka och kräver mycket tid.  

 

Vi lämnade strax därefter både stress och chefernas privatliv och hittade bra artiklar om 

kvalitativ vård, som även det var ett stort ämne. För att avgränsa oss ytterligare bestämde vi 

oss för patientsäkerhet som vi ansåg var hanterbart. Vi ville få in patientsäkerhet i vårt 

ledarskapsfokus, så vi bestämde oss för att mellanchefer vore en intressant väg att gå eftersom 

det finns ont om forskning kring mellanchefer inom offentlig sektor. Då en av oss bor i 

Västmanland upptäcktes en artikel där det stod att Landstinget Västmanland ska spara 180 

miljoner på 3 år, vilket fick oss att reagera. Hur ska en redan pressad organisation kunna spara 

en så stor summa? Studenten som bor i Västmanland hade kontakter på ett sjukhus där, vilket 

skulle göra det möjligt att intervjua mellanchefer på olika avdelningar inom sjukhuset. Genom 

dessa vägar kom vi alltså fram till att genomföra en studie kring hur mellanchefer inom 

Landstinget Västmanland arbetar med patientsäkerhet under besparingstider.  

 

Under all denna tid har vi diskuterat fram och tillbaka hur vi bäst genomför denna uppsats. 

Vissa vägar har vi lämnat medan andra har fört uppsatsen framåt. Vi har funderat av och till 

angående om vårt ämne är för stort, om det går att undersöka och om det möjligen kan ge 

någon ny kunskap. Dessa tre aspekter har varit viktiga under genomförandet av uppsatsen. Vi 

har fått arbeta oss framåt för att uppfylla dem. Efter att först haft ett öppet synsätt har vi allt 

eftersom tvingats sätta ner foten för att inte ta in alla möjliga och omöjliga aspekter i arbetet.  

4.3 Personliga intervjuer som forskningsmetod 

För att kunna förklara hur mellancheferna arbetar med patientsäkerhet under besparingstider 

ansåg vi att det var nödvändigt att genomföra personliga intervjuer, för att på bästa sätt kunna 

svara på studiens problem och syfte. Detta på grund av att personliga intervjuer passar bra då 

studien vill förklara något, enligt Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund (2001). De 

förklarar vidare att den personliga kontakten mellan respondenten och den/de som genomför 

intervjun skapar ett förtroende som kan vara bra för undersökningar som innehåller 

omfattande frågor där det kan tänkas ställas följdfrågor. Valet blev alltså kvalitativ metod för 

att lägga mer fokus på ord än vid kvantifiering, som Bryman och Bell (2005) påpekar.  
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Tanken med studien var att generera kunskap som sedan kan användas för att förklara 

mellanchefernas situation inom hälso- och sjukvården i Landstinget Västmanlands. Det finns 

skilda tolkningar kring kvalitativ forskningsmetod, både positiva och negativa. Det är svårare 

att diskutera reliabilitet och validitet när det gäller kvalitativ forskning, då man inte mäter 

något. Det går inte att anta några statistiskt säkerställda slutsatser utifrån undersökningen, 

utan istället lämpar sig metoden bättre för att ge en helhetsförståelse och sammanhang kring 

problemet (Christensen et al. 2001). Extern reliabilitet är svårt att diskutera kring då det är 

besvärligt att uppskatta detta inom kvalitativa studier på grund av att en social miljö ständigt 

förändras. Det som sägs idag kanske uttrycks annorlunda imorgon. Intern reliabilitet kommer 

vi att diskutera senare, då vi kommer att ha en avslutande analys kring vår forskning när vi 

har genomfört våra intervjuer. Intern och extern validitet kommer vi också att återkomma till i 

ett senare metodavsnitt. Det förekommer även ytterligare kriterier på hur man ska bedöma 

kvalitativ forskning, men det är dessa som har nämnts som vi kommer att reflektera mer 

kring. (Bryman & Bell, 2005)  

 

4.4 Viktiga aspekter vi har tagit hänsyn till 

Enligt Bryman & Bell (2005) får kvalitativ forskning kritik från kvantitativa forskare som 

menar på att undersökningarna blir subjektiva, då de byggs på forskarnas uppfattning om vad 

som är betydelsefullt. Forskaren är den som avgränsar problemet och som bestämmer vilken 

information som behövs för att uppfylla syftet. Enligt Bryman & Bell (2005) bidrar detta till 

att en kvalitativ studie är svår att replikera, då forskaren är den som påverkar resultatet. 

Utifrån forskarens val av viktig information för syftets skull kan det vara svårt att få fram 

samma resultat. Detta fenomen analyserade vi efter de genomförda intervjuerna och genom att 

alla tre var närvarande vid intervjuerna ansåg vi oss minska denna riskfaktor. Eftersom vi 

hade skilda uppfattningar och tolkningar av mötet skapades en diskussion om detta och vi 

kom fram till en gemensam uppfattning och tolkning. Tre personer kan ge mer skilda syner 

jämfört med vad en person kan.  

 

Enligt Bryman & Bell (2005) är det svårt att binda de resultat man får fram utifrån kvalitativa 

studier till en hel population, då det inte är ett stickprov man har dragit. Detta är inget vi 

önskade göra då vi endast vill förklara mellancheferna i Landstinget Västmanlands arbete. Vi 

gjorde istället ett strategiskt urval och valde respondenter som vi ansåg var bäst anpassade för 

att delta i vår undersökning (Christensen et al. 2001). Genom de kvalitativa data som 

samlades in drogs teoretiska slutsatser som är viktiga i en sådan undersökning. Vi är väl 

medvetna om att den forskningsmetod vi valde är riskabel på olika sätt och att vi kunde 

påverka respondenten, främst genom den personliga kontakten. Detta minimerades genom att 

bland annat tänka på vilket sätt frågorna ställdes, i vilket tonfall, kroppsspråk samt tolkningar 

av svaren (Christensen et al. 2001). Vi hade inga siffror att tolka i denna studie, utan utgick 

enbart efter respondenternas ord när vi tolkade och drog slutsatser som gjordes genom att 

förankra slutsatser och analys i teori och empiri.  

 

4.5 Respondenterna  

Enligt Christensen et al. (2001) är förtroendet mellan respondenten och de/den som intervjuar 

en viktig faktor gällande trovärdigheten av intervjuns resultat. Att förhålla sig och uppträda på 
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ett etniskt korrekt sätt är viktigt. Den första kontakten är därmed betydande. En viktig aspekt 

är att det ska vara frivilligt att delta i intervjun vilket vi självklart tog hänsyn till. Med insikten 

att sjukvården i Landstinget Västmanland passade bra för vår studie kontaktades en anställd 

där som vi kände och denna person har fungerat som vår kontaktperson. Denne medgav tidigt 

att intresse fanns för att delta i vår undersökning. Efter ett avdelningschefsmöte för en viss 

klinik blev vi hänvisade till 5 chefer som ansågs passa bra för vår undersökning. Dessa 

kontaktades via mail. I mailet till de fem cheferna skrev vi att vi kommer från Örebro 

universitet och skriver C-uppsats inom ämnet organisation och ledarskap. Vidare skrevs att vi 

önskade genomföra en intervju som skulle handla om patientsäkerhet samt att det gick bra att 

kontakta oss om de hade några frågor. Detta gjordes för att från ett tidigt skede skapa ett så 

bra förtroende som möjligt (Christensen et al. 2001). Mailet som skickades finns även som 

bilaga. Endast tre av cheferna svarade, så vi skickade ytterligare ett mail till de två andra 

respondenterna för att påminna dem om vår undersökning. Tyvärr fick vi inget svar och det 

visade sig senare att det berodde på att den ena var bortrest och den andra var sjuk under tiden 

som undersökningen genomfördes. Därmed genomfördes intervjuerna med de tre cheferna 

som svarade på mailet.  

 

Vi skickade ännu ett mail till de tre cheferna vi fick svar från för att bland annat bestämma tid 

för intervjun. Eftersom det är gruppen chefer som undersöktes var vi ute i god tid eftersom 

chefer ofta har mycket på sin dagordning. Vissa av cheferna valde själva ut tider som passade, 

medan andra kunde anpassa sig efter de tider som passade bäst för oss. Alla tre 

respondenterna som intervjuades är mellanchefer och kvinnor. Det hade varit intressant om 

någon av mellancheferna hade vart av det manliga könet för att se om det skilde sig något i 

svaren. Tyvärr fanns det inga män i mellanchefsposition så därför genomförs denna studie på 

kvinnor. Genom att vi använder oss av en smal och djup undersökningsmetod valde vi att 

intervjua ett fåtal personer för att få en djupare bild än vad en kvantitativ ansats ger 

(Christensen et al. 2001).  

4.6  Utformandet av vår intervjuguide 

För att skapa en intervjuguide utgick vi från syftet, som är att förklara hur mellanchefer inom 

Landstinget Västmanland arbetar med patientsäkerhet under besparingstider. 

Förändringsaspekten är vårt analysinstrument. Vi diskuterade fram och tillbaka vad vi tyckte 

var oklart och vad vi behövde veta för att kunna svara på syftet. Vi jämförde även med 

litteratur som finns inom området och restriktioner som Socialstyrelsen har skapat. Vi tittade 

även på tidigare studier och forskning när vi utformade våra frågor. Anledningen till varför vi 

använde oss av en semistrukturerad intervju där vi följde en intervjuguide berodde på att vi 

inte ansåg oss ha tillräckligt med kunskap för att kunna förutsäga intervjupersonernas svar 

eller upplevelser. Genom denna metod kunde vi ställa följdfrågor beroende på de svar 

respondenten gav så att svaren kunde utvecklas eller förklaras ytterligare för att få en djupare 

förståelse, samtidigt som vi med hjälp av intervjuguiden höll oss till vårt syfte. På så sätt 

ledde vi respondenten lite grann genom intervjun istället för att ha helt öppna frågor då det 

kan vara svårt att hålla sig till ämnet vid helt ostrukturerade intervjuer. Det kan då vara lätt att 

börja prata om annat som exempelvis vad respondenten tycker är intressant (Christensen et al. 
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2001). Vi hade några ämnen vi ville beröra och detta tyckte vi genomfördes bäst via en semi-

strukturerad intervju.  

 

Medvetet skapade vi öppna frågor som innebar att respondenten kunde prata fritt och berätta 

för oss hur denne upplevde sin situation, eftersom vi ville komma åt respondentens egen 

uppfattning, syn på patientsäkerheten och arbete kring patientsäkerhet. Respondenten visste 

bättre än oss hur läget ser ut. Bryman & Bell (2005) menar på att intervjuaren inte bör försöka 

leda respondenten åt något håll när denne ställer sina frågor. Vi undvek därför att utforma 

frågor såsom ”Hur svårt tycker du att det är att…”, ”Anser du att bristen på pengar…” eller 

”Hur ser du på bristen av stöd…”. Alla dessa frågor visar våra fördomar för mellanchefens 

situation, så istället valde vi frågor som ”Hur upplever du stöd från…” och liknande. Detta 

såg vi som ytterst värdefullt då respondenten själv får tydliggör sin egen ställning om något är 

bra eller dåligt.  

 

För att ta reda på om frågorna i vår intervjuguide kunde användas för att få svar på vårt syfte 

och för att ta reda på om frågorna var formulerade på ett bra sätt genomfördes en pilotstudie. 

Denna utfördes på vår kontaktperson som själv är mellanchef för en avdelning på Landstinget 

Västmanland men som inte deltog i vår undersökning. Hon gick igenom frågorna med oss och 

tyckte att de var bra för att uppfylla syftet. Trots att endast en fråga i vår intervjuguide 

handlade om besparingar lades fokus på detta i syftet. Detta beror på att respondenterna 

tydliggjorde att detta är en bakomliggande faktor till hur situationen ser ut idag inom hälso- 

och sjukvårdens arbete kring patientsäkerhet. Vi visste inte vad respondenterna kunde tänkas 

svara, så därför lade vi fokus på besparingar efter det att intervjuerna genomförts.  

 

4.7 Genomförandet av intervjuerna  

Intervjuerna genomfördes på sjukhuset, där mellancheferna arbetar och känner sig trygga. Vi 

kom till dem för att de skulle kunna välja ut den plats de ansåg passade bäst för intervjun för 

att enligt Christensen et al. (2001) minska obehag som skulle kunna uppstå. Mellancheferna 

var väldigt samarbetsvilliga och försökte ge oss genomtänkta svar. De var inte nervösa utan 

verkade avspända i sin miljö. Vissa pratade mer och andra lite mindre, men vi fick ut 

värdefull information från intervjuerna. En intervju genomfördes i ett konferensrum medan de 

övriga två genomfördes på mellanchefens kontor som var rymligt och avskilt. Miljön där 

intervjuerna gjordes var fräsch och lokalerna upplevdes som nya och det förekom inga ljud 

som störde. Det var inga orosmoment under intervjuerna och en av mellancheferna stängde 

även av sin telefon, för att undvika störande moment. Möjligheten fanns att medarbetare 

kunde knacka på dörren, men detta skedde inte. Som sagt gick intervjuerna bra och alla frågor 

vi ville ha svar på ställdes och besvarades. Om det var någonting ytterligare vi tänkte på än de 

frågor som fanns med i intervjuguiden så var det ingen som tvekade inför att ställa någon 

följdfråga. Frågorna ställdes, precis som vi tänkt, utefter respondentens svar. När 

intervjupersonen var inne på ett spår ville vi följa det istället för att följa våra frågor i strikt 

ordning. Med tanke på att patientsäkerhet är ett relativt brett område sades det mycket under 

intervjuerna som inte direkt kunde kopplas till vårt syfte. Därför kan den kommande delen där 

empirin presenteras upplevas som relativt kort, då vi valde att endast presentera det material 
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som hörde till syftet. Under intervjuerna fick vi tankar om vidare forskning kring områden där 

man kunde fördjupa sig ytterligare eftersom detta är ett stort område som absolut är värt att 

gräva ytterligare i. 

 

Själva intervjuerna påbörjades genom en presentation för intervjupersonen där vi berättade 

vad intervjun skulle handla om och lite om oss själva. Vi hade i tidigare mail förklarat vad 

intervjun skulle handla om så de var redan införstådda i detta, men vi valde att upprepa det för 

att påminna dem och få en bra början på intervjun. Vi tydliggjorde att respondenten var 

anonym i vår studie för att de skulle känna att de kunde tala fritt utan att någon skulle kunna 

ifrågasätta dennes svar. Enligt Christensen et al. (2001) är anonymitet en av alla viktiga 

etniska aspekter som har stor betydelse för förtroendet mellan intervjuare och respondent. 

Respondenterna upplystes även om att intervjun spelades in och vi frågade efter dess 

godkännande för att inte skapa obehag, vilket ingen av respondenterna motsatte sig. Vi 

informerade även om att det var för vår skull vi spelade in intervjun och att ingen annan skulle 

få ta del av inspelningen.  

 

De första frågor som ställdes var bakgrundsfrågor såsom hur många år respondenten arbetat 

inom vårdyrket och liknande för att göra respondenten avslappnad (Christensen et al. 2001). 

De resterande frågorna ställdes efter respondentens svar och vi följde därmed inte ordningen 

på frågorna som de är i intervjuguiden. Anteckningar gjordes inte, då detta kan göra 

intervjupersonen osäker utan istället koncentrerades det på vad som sades och på 

respondentens kroppsspråk, då kroppsspråket enligt Christensen et al. (2001) kan avslöja 

mycket om en persons åsikter. Vi lät alltid respondenterna tala till punkt, eftersom vi inte ville 

avbryta något som skulle kunna vara relevant för studien. Genomgående under intervjun 

ställdes frågor och sammankopplingar gjordes till tidigare intervjusvar. Respondenten var i 

fokus och det var dennes tolkningar som stod i centrum under hela intervjun.  

 

Ytterligare aspekter Christensen et al. nämner är att intervjuarna bör vara aktiva under 

intervjun och lyssna intresserat på vad respondenten säger. Ögonkontakt, nickande och gester 

är också en aspekt som är av stor vikt och som visar att intervjuaren lyssnar och är intresserad 

(Christensen et al. 2001). Detta fanns i åtanke vid intervjuernas genomförande. Vi diskuterade 

och pratade på ett tydligt och lättförståeligt sätt så det inte skulle råda några otydligheter för 

respondenten. När vi inte längre hade några frågor och respondenten inte hade något mer att 

lägga till på vår sista fråga, avslutades intervjun genom att fråga om denne hade något mer att 

tillägga och om de hade tänkt på något som vi hade missat. Vi såg det som en bra avslutning, 

för att lyfta mellanchefens tankar ytterligare. I övrigt var svaren på våra frågor bra. 

 

4.8 Efter intervjuerna 
Efter att intervjun genomfördes fanns tillräcklig information till en kommande analys. Vissa 

aspekter utifrån teori kändes igen och därmed kunde dessa förankras däri. Eftersom vi 

använde bandinspelning vid intervjuerna transkriberades dessa för att kunna genomföra 

analys och tolkning svaren. Intervjuerna skrevs ned direkt efter genomförandet eftersom de då 

inte rådde några tveksamheter kring vad som sagts under intervjuerna.  
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Att vi transkriberat intervjuerna underlättade vårt arbete vid analys, genom att vi kunde gå 

igenom svaren flera gånger och kunna bemöta anklagelser om våra värderingars påverkan. 

Intervjuerna tog mellan 40 till 60 minuter. Tiden för transkription tog sedan 3 – 3,5 timmar. 

De citat som står med i empirin finns med för att förtydliga vad som sades under intervjuerna, 

då detta är det exakta som respondenten sa och inte vår tolkning. Citaten finns även eftersom 

de passade bra in i analysen och för att vi sedan skulle kunna reflektera kring deras åsikter och 

svar.  

4.9 Trovärdighet 

Om man tänker på den externa reliabiliteten så kan det vara svårt att replikera vår studie. 

Olika landsting kan förmodligen få fram olika resultat eftersom de kan ha kommit olika långt 

i arbetet med patientsäkerhet. Svaren på frågorna kan även ändras beroende på utveckling och 

miljö. Olika respondenter kommer förmodligen att ge skilda svar då frågorna är så pass 

öppna. Den interna reliabiliteten har diskuterats och vi ansåg att våra diskussioner kring 

intervjuerna har varit givande för studien samt ett sätt att minska subjektiviteten. 

Kommunikationen mellan oss har skett kontinuerligt och har det varit några frågor så har 

dessa diskuterats och lett fram till ett gemensamt beslut. Den externa validiteten känns svårare 

då det kan vara svårt att generalisera det vi har kommit fram till, men det ger en inblick i vissa 

mellanchefers uppfattning. För Landstinget Västmanland kan detta vara av betydelse, då de 

får en inblick i mellanchefernas situation. Studiens upplägg kan självklart användas även 

inom andra landsting med vissa justeringar. Givetvis har vi som är ansvariga för studien 

influerat den till stor del och valt ut de avsnitt som vi tyckte passade in på syftet.  

4.10 Analys av data 

Den kvalitativa analysen karakteriseras av att den lägger fokus på helheten och 

sammanhanget i det som har undersökts. Empirin jämförs med den teoretiska referensramen, 

vilket gör detta till en pågående analys. (Christensen et al. 2001) Vår analys utgår från 

förändringsperspektivet när vi tittar på beskrivningen av mellanchefers arbete kring 

patientsäkerhet vid besparingar. Aspekter från teorin som har förts in i analysen är förändring 

och hur det kan te sig när det gäller mellanchefers ledarskap vid arbetet med patientsäkerhet. 

Viktiga element som kommer att tas med i analysen är vikten av att kommunikation 

genomsyrar hela organisationen och att medarbetarna får vara delaktiga i förändringen som 

pågår. Andra aspekter som är viktiga är hur motstånd framträder och vilka aspekter som ligger 

till grund för motståndet. För att analysera teorin och empirin så ställdes de mot varandra för 

att kunna se vilka likheter och skillnader det finns mellan dem. Vi analyserade möjliga 

kopplingar och tolkade de för att kunna dra slutsatser. Förändringsperspektivet gav en 

nyanserad bild av patientsäkerhetsarbetet. Då vi såg implementeringen av patientsäkerheten 

som en förändring som påverkar organisationen och dess anställda blev förändring och dess 

aspekter ytterst viktiga för den här studien.  

4.11 Val av källor 

Vid efterforskningar av användbar litteratur har vi använt oss av Örebro universitets databas 

LibHub. Vi har även använt oss av DIVA portalen och uppsatser.se. Där har vi använt sökord 

såsom offentlig sektor, mellanchef, ledarskap, besparing och förändring. Engelska ord vi har 

sökt på har varit bland annat public health care, manager och leadership. Ytterligare sökord 
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har varit change och savings. För att välja ut de uppsatser som var relevanta för studien lästes 

först abstractet igenom och om denna kändes relevant för studien lästes sedan resten av 

uppsatsen. Genom uppsatser har vi fått tips på böcker som har varit relevanta för vår studie, 

vilket har gett oss ytterligare information kring ämnet. Vi har även fått förslag på lämplig 

litteratur av vår handledare Helen. Enligt Christensen, et al. (2001) är det viktigt att kritiskt 

granska de källor som studien använder sig av. Detta har vi försökt göra kontinuerligt, men 

givetvis är det ofta forskarnas egen bild som vi tar del av när vi läser tidigare forskning och 

studier. Till exempel tydliggjorde litteraturen mellanchefernas svåra situation och de 

förskönade inte deras ställning. Den komplexa situationen blev med andra ord ett faktum, men 

det fanns lite forskning där det stod att man försöker förbättra situationen inom offentlig 

sektor. Vi har själva tolkat informationen och beskrivit den ur vår synvinkel. För att granska 

våra källor i teorin har vi även tagit fram forskning som säger motsatser.  

4.12 Att tänka på inför kommande uppsatser 

Under tidens gång har vi stött på problem och vi har lärt oss mycket av de misstag vi har gjort 

under processen med uppsatsen. Inför kommande uppsats bör vi tidigare i processen tänka på 

analysmodell, eftersom uppsatsen utan analysmodell står och faller då analysen ska göras och 

slutsatser och ny teori ska bildas. Vi bör även avgränsa oss ytterligare och göra problemet så 

litet som möjligt från början, men som Christensen et al.(2001) säger så ska det inte vara 

alltför litet. Inför nästa uppsats tänker vi sätta ned foten i ett tidigare skede för att förenkla 

arbetet för oss själva och för att slippa göra dubbelarbete. Inför kommande uppsatser bör vi 

även presentera varje respondents intervjusvar var för sig för att inte göra någon jämförelse av 

intervjusvaren under presentationen av empirin. Det hör snarare till analysavsnittet. 
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5. Empiri  
Här redovisas resultatet efter genomförda intervjuer. Först kommer en kort sammanfattning 

om mellanchefernas position i organisationen och förklarar de hur de arbetar med 

patientsäkerhet.  

5.1 Vad sa mellancheferna vi intervjuade? 
De mellanchefer vi har intervjuat har arbetat inom vården mindre än 20 år, medan de båda 

andra har arbetat där mer än 20 år. De har varit avdelningschefer mellan 2-7 år. För att få en 

inblick i hur mellancheferna ser på patientsäkerheten och för att ha samma utgångspunkt vad 

gäller begreppet var första frågan vad patientsäkerhet betyder för dem. Samtliga chefer 

instämmer i att patientsäkerhet är ett stort ämne som innefattar mycket. Nummer ett anser att 

patienten ska bli väl omhändertagen och får den vård som denne behöver. Nummer två anser 

att det är viktigt hur personalen tar hand om patienter och vilka man anser sig kunna ta emot. 

Nummer tre tycker det innebär att man har säkra system som kan identifiera risker, så man 

kan åtgärda och förebygga dessa. Gemensamt för allihop är att de anser att personalens 

kompetens är av stor betydelse. 

5.2 Hur arbetar Landstinget Västmanlands mellanchefer med patientsäkerheten 

under besparingstider? 
Mellancheferna arbetar med patientsäkerheten främst genom avvikelsehantering som de går 

igenom, följer upp och vidtar åtgärder om det behövs. De vill även kunna arbeta 

förebyggande genom att upptäcka risker så att dessa ska kunna förhindras. Varje månad 

genomförs observationer för att se om de basala hygienrutinerna, så som sprita händerna och 

använda plastförkläde, följs vilket de aldrig har uppnått till 100 %. En av mellancheferna 

anser sig stå ganska maktlös i vissa avseenden. Hon anser sig inte kunna påverka om 

sjuksköterskorna följer de basala hygienrutinerna. Sjuksköterskorna på dessa avdelningar 

följer inte de direktiv som ges. Mellanchef nummer två påstår även att Landstinget 

Västmanlands mål att ha en nollvision gällande vårdskador inte uppfylls, pga. att direktiven 

inte följs. Mellancheferna upplever att de kan påverka patientsäkerheten genom att de kan 

hantera personalbehoven till viss del. De har endast befogenhet att fatta beslut gällande 

bemanning på kort sikt. För att fatta beslut på längre sikt gällande större beslut som rör 

exempelvis en nyanställning krävs godkännande från högre chefer.  

 

”Mycket måste man lyfta upp till högre chefer för att få till en 

förändring, stadigvarande förändring”(Mellanchef nr två) 

 

Mellanchefens arbete gällande patientsäkerheten kan sägas vara komplex enligt 

intervjusvaren. De kan inte själva hantera frågorna för att lyckas genomdriva en förändring 

utan de behöver stöd uppifrån för att dessa ska kunna gå igenom.  

 

Hur drivande en mellanchef är har betydelse när det gäller patientsäkerhet. En bra 

säkerhetskultur där det finns en fungerande kommunikation och där mellanchefen har en god 

dialog både med högre chefer samt medarbetare anses vara viktigt. Mellancheferna försöker 

även sprida ytterligare kunskap om hur moment ska utföras och personalen bör även säga till 

varandra då någon utfört en handling på fel sätt. En av mellancheferna tydliggör även 
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patientsäkerhetens roll ihopkopplad med bemanning, då dålig bemanning kan ge den effekt att 

patienten inte får den vård som denne behöver. Det är viktigt att patienterna har tillgång till 

personal om något akut skulle inträffa, eftersom vissa svävar mellan liv och död. Det är 

viktigt att ha rätt bemanning på rätt plats, så personalen kan analysera situationerna utefter 

varje patient och fall.  

 

”Det är ju väldigt lätt för dem där borta i gula huset
5
 att säga att 

man ska jobba med verksamhetsförbättringar men här ute finns det 

ju inte tiden utan man är glad om man hinner ta hand om 

patienterna och de mår bra när man går hem och då blir det ju 

liksom lite mer att man bara håller näsan precis ovanför 

vattenytan.” (Mellanchef nr ett) 

 

Gemensamt för de tre mellancheferna är att de anser sig ha ont om tid för att jobba med 

patientsäkerheten med personalen. Det är mycket som de ska hinna göra under en dag och 

ingenting bör bortprioriteras och det leder till att man inte hinner med allting som ska göras. 

Mellanchef nummer ett känner att hon skulle vilja jobba mer tillsammans med personalen 

istället för att själv sitta och jobba med patientsäkerhet då hon anser att detta skulle leda till att 

de blev mer delaktiga och engagerade. Dock kommer bristen på tid in här då personalen ofta 

inte hinner med något mer än sina patienter. Mellanchef nr två har inrättat en avvikelsegrupp 

men tyvärr kan inte alla komma ifrån eftersom det är för mycket att göra på avdelningen. 

 

”Det är väl det jag kan känna just patientsäkerheten, där kan man 

jobba hur mycket som helst för att det ska kunna bli så mycket 

bättre och hade man haft mer pengar, mer tid och mer personal så 

hade man kunnat göra allt mycket säkrare egentligen.” 

(Mellanchef nr ett)  

 

Mellanchef nummer ett förklarar vidare att om hon haft mer tid, pengar och personal hade hon 

kunnat arbeta mer med patientsäkerheten för att minska vårdskadorna, men eftersom hon inte 

har dessa resurser för tillfället är patientsäkerheten ett område som lättare prioriteras bort än 

andra. Cheferna anser sig ha ett stort ansvar att själva arbeta aktivt med patientsäkerhet på 

avdelningen både enskilt och tillsammans med medarbetarna. Mellanchef nummer tre 

tydliggör att hon inte vill slita ut sin personal på något sätt, trots att de har begränsade 

resurser. Personalen är för hennes del den viktigaste resursen. Hon säger även att har hon sin 

lojalitet någonstans så är det hos sin personal.  

 

När vi frågar hur mellancheferna skulle vilja arbeta med patientsäkerhet, så svarar alla tre att 

de vill ha mer tid för att kunna arbeta med det på ett bra sätt. Två av cheferna vill kunna 

arbeta mer med grupper, såsom arbetsgrupper och utvecklingsgrupper och därmed kunna 

involvera sitt nuvarande arbete tillsammans med personalen.  

 

                                                 
5
 Gula huset är där Västmanlands landstingsfullmäktige har sina möten och konferenser. 
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”Jag skulle önska att tiden fanns att jobba mera i 

arbetsgrupper, med medarbetarna i 

arbetsgrupperna.”(Mellanchef nr två) 

 

På frågan om det är något som hänt som har förändrat inställningen och arbetet kring 

patientsäkerhet anser två av mellancheferna att patientsäkerhetslagen har influerat arbetet. 

Lagen har bland annat bidragit med att ett patientsäkerhetsteam på sjukhuset har bildats och 

en del nya utbildningar har tillkommit. Medvetenhet och inställning har också förändrats 

genom att misstag inom vården har skett. Patientsäkerhet överhuvudtaget är ett aktuellt ämne 

för tillfället. Mellanchef nummer tre håller med i detta genom att säga att det är en ökad fokus 

ovanifrån där medvetenheten kring patientsäkerhet har ökat.  

 

Tidigare misstag har bland annat lett till att nya rutiner har införts, bland annat har så kallade 

körkort införts. Dessa körkort, exempelvis läkemedelskörkort är tänkta att fungera som en 

kontroll att medarbetarna besitter den rätta kunskapen för att hantera t ex läkemedel på rätt 

sätt. Ytterligare något som mellancheferna sade var att patientsäkerhetsarbetet har gått från att 

hitta en enskild person som har gjort fel, en syndabock, och istället tittar efter fel och brister i 

systemet och strukturen. De menar att detta medför att fler avvikelser skrivs och detta leder i 

sin tur att det finns en större möjlighet att kunna förhindra saker som ständigt rapporteras.  

 

Mellancheferna har även gemensamma åsikter när det gäller det framtida 

patientsäkerhetsarbetet. De tror att ämnet kommer att växa i framtiden eftersom att man nu vet 

konsekvenserna av brister i patientsäkerhetsarbetet. Det kommer att vara uppmärksammat och 

arbetet kommer att ske mer medvetet. Mellanchef nr tre tror även att det kommer att läggas 

större fokus på systemtänkande och hon tror att det behövs. Alla mellancheferna tror att 

patienterna kommer vara mer bevandrade i patientsäkerheten. De kommer ha mer kunskap 

kring ämnet och kunna vara mer delaktiga i processen än vad de är idag, vilket ses som 

positivt. Det ses som en generationsfråga, eftersom patienter numera kan välja sjukhus vid 

dåligt rykte vilket leder till ökad konkurrens och då blir patientsäkerheten en viktig faktor att 

ta i beaktning.  

 

”Ju mer patienterna blir utbildade i patientsäkerhetsarbetet 

desto mera fart blir det ju på patientsäkerhet” (Mellanchef nr 

två) 

 

Ingen av de tre mellancheferna kan se hur man ska kunna genomföra ytterligare 

kostnadseffektiviseringar i Landstinget Västmanland under tre år. Att dra ner på personal ses 

från deras sida som en omöjlighet i dagsläget. Mellanchef nummer tre säger att personal och 

vårdplatser är det som kostar, men dessa kostnader går det inte att spara in på. Extra viktigt är 

dessutom att besparingarna inte får påverka patientsäkerheten. Den får inte bli lidande.  

 

”Någonstans måste man fatta att vi är underfinansierade. För att 

kostar det 100 kr att bedriva verksamhet och vi har fått 50 kr, 
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jaaa, då kommer vi att gå back. Och det är precis så det ser ut.” 

(Mellanchef nr tre) 

 

Mellanchef nr två säger att det alltid finns patienter på avdelningen, vilka kostar pengar att 

vårda, och att det därför inte går att spara in på resurser. Människor blir både äldre och 

sjukare, vilket leder till att hälso- och sjukvården behöver resurser i form av bland annat 

personal. Mellanchef nr två säger vidare att man skulle behöva ta bort en hel avdelning för att 

kunna spara 180 miljoner kronor. Mellanchef nr ett ser det som en lösning att i så fall minska 

spilltiderna och effektivisera. Så att alla vet vad dem ska göra och att saker ligger på sin rätta 

plats. Ingen av dem anser att personalnedskärningar skulle kunna vara en lösning.  

 

”Eftersom jag ser att vi idag har en verksamhet som med nöd och 

näppe funkar så känns det som om att det verkar jättekonstigt att 

man skulle kunna spara ännu mer, pressa systemet ännu mer.” 

(Mellanchef nr ett) 

 

Personalomsättningen är relativt hög på dessa avdelningar. Två av mellancheferna anser att 

kompetensnivån sänks när det kommer in nya sjuksköterskor och de gamla lämnar 

verksamheten. De nya måste läras upp och har inte samma erfarenhet som de äldre har. De 

äldre har kompetensen och erfarenhet, medan de nyutbildade har hygienrutinerna i åtanke och 

har lättare för att ta till sig nya rutiner än de äldre som är fast i invanda beteenden. Mellanchef 

nr två anser att det blir glapp i kompetensen när det kommer in nya sjuksköterskor som 

behöver läras upp, vilket tar både tid och resurser. Därför anses det vara viktigt att 

kontinuerligt satsa på kompetensutveckling. Mellanchef nr tre anser däremot att de äldre, som 

har varit med längre, är mer medvetna när det gäller patientsäkerhet. 
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6. Analys  
Denna studies syfte är att förklara hur mellanchefer i Landstinget Västmanland arbetar med 

patientsäkerheten under besparingstider ur ett förändringsperspektiv. I detta kapitel förklarar 

vi deras arbete ur förändringsperspektivet och analyserar deras ledarskap.  

 

Patientsäkerhet ser vi som en förändringsprocess som ska förändra det sätt hälso- och 

sjukvården idag arbetar med kvalitet och patientsäkerhet. Landstinget Västmanland vill, enligt 

deras årsredovisning, arbeta med patientsäkerhet så att det genomsyrar hela organisationen 

och att de anställda ska förstå betydelsen av kvalitetsarbetet. Detta är även något som 

mellancheferna i vår studie strävar efter men de menar på att personalen inte riktigt förstår 

betydelsen av detta arbete. Enligt Ahrenfelt (2001) är kommunikation en viktig del av 

förändringsprocessen och på grund av att personalen inte förstår betydelsen av 

patientsäkerhetsarbetet så tolkar vi det som att patientsäkerhetsarbetet inte har kommunicerats 

tillräckligt bra inom Landstinget Västmanland. Dock är det svårt att utifrån vår empiri komma 

underfund med om det är kommunikation mellan ledning och mellanchef som är bristfällig 

eller om det är kommunikationen mellan mellanchef och underordnad personal som innehåller 

brister. 

 

Enligt Jönsson och Strannegård (2009) är det mest vanligt att en förändring uppkommer ur en 

konflikt. Empiri och teori i denna studie tyder på att denna konflikt inom Landstinget 

Västmanland är landstingets krav på nollvision och mellanchefernas känsla av begränsade 

resurser som gör att de inte kan jobba så mycket med patientsäkerhet som de skulle vilja. 

Konflikter behöver inte ses som något dåligt, utan konflikter leder ofta till dialog, utveckling 

och förnyelse enligt Ahrenfelt (2001) Utifrån empirin försöker mellancheferna skapa en 

dialog med personalen och de försöker även sprida kunskap om hur personalen kan utföra 

moment på ett säkrare sätt. Genom att cheferna känner att de har begränsade resurser har de 

små möjligheter att skicka sin personal på utbildning om hur de kan öka patientsäkerheten, 

den förnyelse som utbildning medför är en viktig aspekt inom en förändringsaspekt enligt 

Ahrenfelt (2001). Detta innebär att denna utbildning istället måste ske kontinuerligt på 

arbetsplatsen. Detta lägger inte bara ett ansvar på mellancheferna utan även på personalen.  

 

”Det är väl det jag kan känna just patientsäkerheten, där kan man 

jobba hur mycket som helst för att det ska kunna bli så mycket 

bättre och hade man haft mer pengar, mer tid och mer personal så 

hade man kunnat göra allt mycket säkrare egentligen.” 

(Mellanchef nr ett)  

 

Enligt empirin i denna studie påpekar mellancheferna ofta att de har begränsade resurser 

såsom personal, tid samt pengar och att det därmed är lätt att prioritera bort nödvändiga saker 

och patientsäkerhetsarbetet ses som den lättaste saken att prioritera bort. Vår tolkning av 

empirin är att om de hade haft mer av dessa resurser skulle patientsäkerheten kunna utvecklas. 

Bristen på resurser gör att det blir svårt att utbilda personalen samt att motivera dem med 
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incitament av olika slag (Pihlgren, 1985)Vi tror inte att det bara behövs mer av dessa resurser, 

utan mellancheferna måste även förstå vad de ska göra med dem och hur resurserna kan 

användas för att få ett så effektivt utfall från dem som möjligt. Vi anser att Ahrenfelts (2001) 

tankar om personalen och dess delaktighet är viktigt att ha i åtanke. Han menar på att 

personalen den viktigaste resursen under en förändring och det är viktigt att de får känna sig 

delaktiga i processen. I empirin säger mellancheferna att de förstår vikten av personalens 

deltagande men de känner att det är svårt att involvera personalen då de ofta bara hinner med 

sina patienter och har svårt att avvara tid till att utveckla patientsäkerhetsarbetet. Utifrån teori 

och empiri kring ämnet är det logiskt att se återkoppling som en del av personalens 

delaktighet då de regelbundet får information om vad som har skett. Genom denna 

information kan det skapas en dialog mellan personal och mellanchef som resulterar i att 

personalen lär sig av sina fel och misstag som Ahrenfelt (2001) påpekar är viktigt. Denna 

återkoppling hjälper personalen att förstå de konsekvenser som kan uppstå av bristande 

patientsäkerhet. Detta konsekvenstänk är något som Landstinget Västmanland strävar efter 

och enligt vår tolkning kan återkoppling vara ett steg i rätt riktning för att uppnå detta. 

Personalens konsekvenstänk är extra viktigt när personalen ska förstå att det finns ett behov 

av förändring inom organisationen enligt Ahrenfelt (2001). Personalen behöver förstå vilka 

konsekvenser bristen på patientsäkerhet innebär.  

 

Enligt Landstinget Västmanlands årsredovisning är det viktigt att jobba förebyggande med 

patientsäkerheten, främst genom avvikelsehantering. Detta är något som samtliga 

mellanchefer i empirin menar förekommer och att det har utvecklats efter att landstinget 

övergick från en individsyn till ett systemtänk. Trots detta påpekar mellancheferna att de 

skulle vilja jobba mer proaktivt med detta arbete än de gör men de känner att de begränsas av 

de tillgängliga resurserna, där främst personalen och dennes tid ses som de mest begränsade. 

Utifrån detta resonemang kan paralleller ännu en gång dras till personalens delaktighet. Som 

nämndes ovan tror vi att återkoppling är viktigt för att personalen ska känna sig delaktiga. En 

annan aspekt, som vi tolkar ur empiri och teori, som kan förbättra detta är om personalen får 

jobba mer förebyggande med detta arbete och inte bara får höra vad de har gjort för misstag 

utifrån avvikelserapporteringen.  

 

Enligt Rost (1993) och Jönsson & Strannegård (2001) symboliseras chefer och deras chefskap 

av den formella makten samt att de ska planera, dirigera och genomföra uppföljning. En 

ledare och dess ledarskap däremot väljer personalen att följa och båda parter har möjlighet att 

påverka. Mellancheferna ser sig själva som de som har det största ansvaret för 

patientsäkerheten och att de jobbar mycket enskilt med detta och har problem med att få med 

sig personalen. Det blir svårare för mellancheferna att utföra sitt patientsäkerhetsarbete när de 

inte har möjlighet att stå till svars för de handlingar som rör patentsäkerheten som sker inom 

avdelningen på grund av att de inte kan påverka dem enligt SOU (1998:4). Detta är nackdelen 

med en hierarki enligt Mills (1940) då det blir hämmande handlingsmöjligheter för 

mellanchefer. Utifrån teori som behandlar chefskap och ledarskap och empirin kan vi se att 

mellancheferna känner sig och ser sig som chefer som utövar chefskap och inte som ledare 

som utövar ledarskap. För att få personalen mer delaktig är det möjligt att mellancheferna 

måste gå mot att vara ledare och utföra ledarskap. Då kommer de att bli en förebild för 
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personalen som de väljer att följa och utövar mellancheferna ett bra patientsäkerhetsarbete 

finns det en stor möjlighet att personalen också gör det.  

   

Tullberg (2003), Larsson (2008) och Wallenberg (2004) menar på att det är svårare att leda en 

offentlig verksamhet då personalen ofta klagar mer, kritiserar och ifrågasätter ledarskapet 

samt att en sådan verksamhet är svårare att styra då den från början styrs av politikerna. 

Utifrån intervjuerna påstår mellancheferna att de och personalen inte kan påverka i den grad 

som de skulle vilja. Det är inte ovanligt att detta medför att motivationen sjunker och det blir 

då mycket troligt att delaktigheten i att förbättra organisationen också sjunker. Detta leder i 

sin tur till att patientsäkerhetsarbetet inte utvecklas och det skapas en ond cirkel. 

Mellancheferna eftersträvar mer befogenhet till sig själva för att styra avdelningen i rätt 

riktning. De har redan stort ansvar när det gäller patientsäkerheten och får de mer 

befogenheter har de möjlighet att förbättra den.  

 

Förändringar krävs för patienternas skull och det bör medarbetarna ta i beaktande, eftersom 

vårdskador påverkar både patienten och organisationens ekonomi enligt Landstinget 

Västmanland samt Mulder & Svensson (2004).  

 

”Någonstans måste man fatta att vi är underfinansierade. För att 

kostar det 100 kr att bedriva verksamhet och vi har fått 50 kr, jaaa, 

då kommer vi att gå back. Och det är precis så det ser ut.” 

(Mellanchef nr tre)  

 

Mellanchef nummer tre tydliggör att det arbetssätt som hälso- och sjukvården har idag när det 

gäller budget inte fungerar. Hon menar på att även om landstinget skulle dra ned på 

kostnaderna så kommer vården fortfarande att kosta, oberoende av vad budget säger. 

Landstinget Västmanland vill strama åt budgeten och detta kan ses som ett yttre tvång för 

mellancheferna, enligt Ahrenfelt (2001). Mellancheferna ska följa den budget som upprättas. 

Genom detta yttre tvång är det nödvändigt att hälso- och sjukvården förändras för att kunna 

förnyas som Bruzelius & Skärvad (1995) menar. Enligt mellancheferna är summan som 

hälso- och sjukvården har att röra sig med för liten för att kunna driva en avdelning samtidigt 

som patientsäkerheten ska utvecklas och förebyggas. Enligt Liss (2004) leder besparingar till 

att behov inte kan tillfredsställas. Landstinget Västmanlands besparingar leder till att 

mellancheferna inte kan tillfredsställa landstingets behov av att upprätthålla en god 

patientsäkerhet.   

 

”Eftersom jag ser att vi idag har en verksamhet som med nöd och 

näppe funkar så känns det som om att det verkar jättekonstigt att 

man skulle kunna spara ännu mer, pressa systemet ännu mer.” 

(Mellanchef nr ett)  

 

Effektivitetshöjningar ses som den enda besparing som är möjlig att genomföra inom hälso- 

och sjukvården enligt Bröms (1989). Men hur långt går det egentligen att effektivisera en 

verksamhet? Bröms (1989) påstår att effektiviseringar kan leda till stramare styrning, vilket 
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påverkar medarbetarnas motivation. Utifrån denna tolkning av teorin påverkar alla slags 

besparingar en organisation på ett eller annat sätt. I empirin uttalar mellancheferna att de 

försöker att effektivisera sin avdelning så gott det går genom att de försöker minska 

spilltiderna och därmed använda tiden så effektivt som möjligt.  Mellancheferna fortsätter 

med att säga att dessa åtgärder inte räcker till om ytterligare besparingar måste genomföras. 

Hälso- och sjukvården är inte en vinstdrivande organisation enligt Tullberg (2003) och de 

genomför ständigt besparingar, vilket påverkar kvaliteten inom vården negativt enligt 

mellancheferna. Individer har höga krav på hälso- och sjukvården när de uppsöker dem vid 

sjukdom, men det är svårt för organisationen att bemöta dessa anspråk när de dagligen kämpar 

för att klara av situationen som råder enligt Bröms (1989).  

 

”Det är ju väldigt lätt för dem där borta i gula huset att säga att 

man ska jobba med verksamhetsförbättringar men här ute finns det 

ju inte tiden utan man är glad om man hinner ta hand om 

patienterna och de mår bra när man går hem och då blir det ju 

liksom lite mer att man bara håller näsan precis ovanför 

vattenytan.” (Mellanchef nr ett)  

 

Mellanchef nummer ett tydliggör vilket problem tidsaspekten är, då de inte hinner med allting 

som de vill göra när det gäller förbättringar inom hälso- och sjukvården. Det finns ingen, 

enligt mellancheferna, möjlighet för dem att arbeta proaktivt med patientsäkerheten, vilket 

Socialstyrelsen och Landstinget Västmanland menar på att de ska. De tar i nuläget hand om 

vårdskador när de inträffar. Landstinget Västmanland menar på att avvikelserapportering ska 

göra så att det går att förebygga vårdskador men trots detta är vårdskador ett återkommande 

problem för mellancheferna. Utifrån det som Ahrenfelt (2001) påpekar sker det motstånd från 

personalen mot förändringen. Personalen följer inte de direktiv som ställts upp, vilket kan ses 

som passivt motstånd som Ahrenfelt (2001) nämner. De gör inte vad de blir tillsagda, vilket i 

sin tur inte hjälper mellanchefernas patientsäkerhetsarbete. Detta kan bero på att de inte är 

villiga att ändra sina rutiner till förmån för något nytt som kan ses som okänt enligt Ahrenfelt 

(2001), vilket främst kan påverka de sjuksköterskor som varit länge inom vården och vill göra 

saker och ting på sitt eget sätt. 

 

 Landstinget Västmanland har gått från ett slutet till ett öppet system enligt Ahrenfelt (2001), 

vilket de sjuksköterskor som varit länge i branschen känner är okänt och även blir en ovana 

för dem. De nyutbildade sjuksköterskorna däremot har inte fått in sina rutiner än, vilket gör att 

de lättare kan ta emot de förändringar, enligt mellancheferna, som numera präglar hälso- och 

sjukvården. Ahrenfelt (2001) säger att motstånd är bra, medan Socialstyrelsen (nr 3) vill att 

förändringar ska implementeras där personalen är mottaglig och sen i sin tur anser 

Abrahamsson & Andersen (2000) att man bör vinna över de individuella motsättningarna, 

alltså motståndet. Enligt Maurer (1996) finns det studier som säger att alltför stort motstånd 

kan leda till att hela förändringen misslyckas, därför bör stor vikt läggas vid förändringens 

utformning. Utifrån dessa teorier kan vi tolka det som att det är svårt att implementera en 

förändring och övervinna motsättningarna när det finns personal som har jobbat på ett visst 

sätt under en lång tid. Patientsäkerhet är dessutom ett så viktigt och aktuellt ämne enligt teorin 
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att man inte bara kan implementera det på de avdelningar där personalen är mottaglig för det. 

Enligt Ahrenfelt (2001) behöver hela organisationen ha samma anda och förändringen bör 

genomsyra allt för att det ska bli en minskning av vårdskadorna, vilket blir en svår men viktig 

uppgift för mellancheferna. De bör ta hänsyn till motståndet som kan uppkomma vid 

förändring, då detta kan påvisa att medarbetarna är delaktiga och vad de anser är av stor vikt 

enligt Ahrenfelt (2001).  

 

Beroende på om en individ ska genomdriva förändringen eller är föremål för den kan 

individen återspegla olika grad av motstånd enligt Aidemark (1998) och Forsell & Jansson 

(2000). Mellancheferna ser vi i detta fall som drivande och personalen är de som är föremål 

för förändringen. Mellancheferna bör föregå med gott exempel då personalen ska lära sig av 

mellanchefens beteende, vilket får stor betydelse eftersom de har personalansvaret. Detta 

ansvar innebär även att under implementering av förändringen hos medarbetarna, så är det 

viktigt att chefen stödjer förändringen. Utifrån teorin kan vi utläsa att mellanchefen bör vara 

konsekvent i sitt beslutfattande och agerande enligt Mossboda, Peterson & Rönnholm (1998), 

vilket kan vara svårt i de lägen då mellanchefen själv motarbetar en förändring. Personalen 

kan förklara sina behov för mellanchefen under förändringsarbetet, men på grund av 

begränsade resurser kan det vara svårt för mellanchefen ifråga att göra något åt personalens 

behov. Hälso- och sjukvården ses inte som en attraktiv arbetsplats enligt Oman, Gabriel, 

Garret & Malmberg (2003) då det genomförs stora besparingar och gör att mellancheferna får 

ett stort ansvar för att se till att personalen trivs vilket kan krocka med att medarbetarna måste 

förändra sitt sätt att arbeta med patientsäkerhet. Mellancheferna behöver sina medarbetare för 

att slippa anställa nya, vilket kostar och tar tid i anspråk vid upplärandet enligt Grönroos 

(2008). Patientsäkerheten är beroende av kompetent och erfaren personal enligt intervjuerna 

med mellancheferna för att så få misstag som möjligt ska ske, gärna inga som Landstinget 

Västmanlands nollvision säger. Kompetent och erfaren personal är faktorer som även 

Grönroos (2008) anser är viktiga för att uppnå en god tjänstekvalitet, i detta fall för att 

undvika vårdskador. 

 

Patientsäkerhet ser vi som en revolutionerande förändring inom hälso- och sjukvården, då det 

blev ett yttre tvång som Ahrenfelt (2001) diskuterar på grund av den nya 

patientsäkerhetslagen som trädde i kraft 2011. Landstinget Västmanland har arbetat med 

patientsäkerheten innan, men medvetenheten ökade på grund av de nya direktiven som lagen 

ger, tydliggjorde mellancheferna. Patientsäkerheten har fått en större medvetenhet inom 

organisationen, men mellancheferna påstår ändå att detta är ett lätt område att prioritera bort 

när tiden inte finns. Empirin tyder på att mellancheferna använder bortprioriteringen av 

patientsäkerheten som en besparingsåtgärd och som vi tidigare nämnt kan det skapa 

förödande konsekvenser för organisationen. Det är något som inte borde ske. Fokus ligger på 

att implementera patientsäkerhet i organisationen, men det fungerar inte riktigt när 

mellancheferna anser sig kunna bortprioritera detta. Vi kan även se att hälso- och sjukvården 

har genomgått en revolutionerande förändring då de har gått från ett individtänk till ett 

systemtänkande enligt empirin, där det inte endast är en enskilds persons fel, vilket tyder på 

att de går alltmer mot ett levande system som Ahrenfelt (2001) nämner. Organisationens 

vision bör styra färdriktningen på förändringen enligt Jönsson & Strannegård (2009). Den 
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säger vad man vill att förändringen ska resultera i, men även det som sedan ska ske eftersom 

det är en kontinuerlig process. Det är viktigt att inse att en förändring måste få ta tid påstår 

Ahrenfelt (2001). Här skapas en motsättning då mellancheferna påstår att de inte har tid för att 

arbeta tillsammans med personalen. Detta kan leda till att förändringen inte implementeras på 

ett bra sätt i organisationen och motstånd kan uppstå.  

 

”Mycket måste man lyfta upp till högre chefer för att få till en 

förändring, stadigvarande förändring”(Mellanchef nr två)  

 

Enligt mellanchefen ovan behöver de lyfta frågor högt i hierarkin för att något ska hända, så 

det är fullt förståeligt att se mellancheferna som en spindel i nätet som Ahrenfelt (2001) 

uttrycker det då de behöver kommunicera både uppåt och nedåt. Det finns flera faktorer som 

de inte kan styra men som de får direktiv om uppifrån, vilket gör att de blir medlare enligt 

Socialstyrelsen (1998). Mellanchefen har förväntningar på sig från både medarbetare och 

chefer högre upp i hierarkin, vilket gör deras situation svår. De ser de negativa saker som 

besparingarna för med sig till den dagliga verksamheten påstår Hagström (1990), vilket kan 

tydas som en faktor som minskar motivationen. Vår tolkning är att det kanske inte är så 

konstigt att det är mindre motstånd i offentlig sektor som Aidemark (1998) och Forsell & 

Jansson (2000) påstår när de får direktiven uppifrån och inte själva kan styra vad som sker 

trots att de beklagar sig.  

 

Enligt Ahrenfelt (2001) går det inte att skynda på en förändringsprocess utan den måste få ta 

den tid den behöver eftersom individerna måste få utvecklas i sin egen takt. De behöver göras 

mottagliga och inse att förändringen behövs. Ett levande system som Ahrenfelt (2001) 

diskuterar är viktigt för att kunna arbeta med patientsäkerhetsfrågan som en 

förändringsprocess vilket förbättrar organisationen. Information ska få flöda inom 

organisationen för att förbättra ledarskapet enligt Ahrenfelt (2001) och kompetens blir en 

aktuell infallsvinkel när det gäller förändring. Individer i organisationen ska kunna få 

möjlighet att arbeta självständigt, eftersom decentralisering kan ge organisationen möjlighet 

att kunna klara alla situationer som kan uppstå skriver Ahrenfelt (2001). De har lagar att följa 

samt aktörer att ta hänsyn till som till exempel patienten och deras krav. Lagen om 

patientsäkerhet påverkar främst cheferna i organisationen som har ansvar för att dessa ska 

följas. Idag upplever Landstinget Västmanland konkurrens från andra aktörer, så genom att 

uppfylla sina patienters behov förvissar de sig om att dem återvänder till organisationen, 

vilket Ahrenfelt (2001) menar på är viktigt. Mellancheferna behöver skapa gemenskap och 

gemensamma mål för organisationen efter att ha blivit påverkade av yttervärlden genom 

patientsäkerhetslagen, som här blev starten på en snabbare förändring och utveckling om vi 

ser till Ahrenfelt (2001).  

 

Eftersom personalen är organisationens viktigaste resurs bör dessa användas vid teamgrupper 

och systemgrupper som kan visa på saker som organisationen har missat enligt Ahrenfelt 

(2001).  

”Jag skulle önska att tiden fanns att jobba mera i arbetsgrupper, 

med medarbetarna i arbetsgrupperna.”(Mellanchef nr två)  
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Enligt empirin vill även mellancheferna arbeta med personalen på detta sätt, men det finns 

varken tid eller pengar för att kunna genomföra detta. Vi tror att detta skulle kunna skapa en 

helhet för personalen, vilket i sin tur är en aspekt som involverar dem i arbetet så att de känner 

sig delaktiga. Det är viktigt att utnyttja de resurser som organisationen har till hands. 

Personalen har kunskap på detaljnivå som kan hjälpa ledningen visa vilka förändringar som 

fungerar och vilka som inte gör det enligt Thylefors (1991). Som mellancheferna sa kan inte 

alltid teori utföras praktiskt, men genom att göra medarbetarna delaktiga ökar chansen att 

lyckas.  

 

Utifrån mellanchefernas svar så ses en ljus framtid för patientsäkerheten då alla 

mellancheferna tror att kvalitetsarbetet kommer att utvecklas ytterligare. De tror att det 

kommer få ännu mer uppmärksamhet av patienter, då de blir mer informerade kring ämnet. 

Eftersom lagen är väldigt ny kan även vi tänka oss en utveckling, då begreppet kommer bli 

mer och mer känt både inom organisationen som utanför. Detta i sin tur sätter större press på 

hälso- och sjukvården som behöver uppfylla de krav som lagen anger eftersom patienternas 

medvetenhet ökar.  

 

”Ju mer patienterna blir utbildade i patientsäkerhetsarbetet desto 

mera fart blir det ju på patientsäkerhet” (Mellanchef nr två)  

 

Som mellanchef nummer två säger att när patienterna får mer kunskap inom 

patientsäkerhetsämnet så kommer det leda till ytterligare krav på hälso- och sjukvården. De 

måste bemöta sina patienters krav för att de ska vilja vända sig till dem och inte till andra, 

enligt Ahrenfelt (2001). Organisationen har enligt teorin helt plötsligt hamnat i ett läge där de 

får utstå konkurrens från andra aktörer, vilket blir ytterligare en förändringsfaktor för dem när 

chefer på högre nivå och mellanchefer behöver ändra sitt tankesätt för att kunna bedriva sitt 

ledarskap i denna nya omvärld. Hälso- och sjukvården går allt mer från sitt slutna system med 

sitt monopol mot ett levande system där de måste ta hänsyn till både patienter och omvärld 

när vi jämför med Ahrenfelts (2001) kriterier för ett levande system. 



 39 

7. Slutsats 
Här summerar vi de slutsatser som vi har kommit fram till efter analysen. Vi svarar här på 

vårt syfte som är att förklara hur mellanchefer i Landstinget Västmanland arbetar med 

patientsäkerheten under besparingstider ur ett förändringsperspektiv. 

 

7.1 Inverkande aspekter på patientsäkerhetsarbetet 
 

 

Bild 4 Slutsatsmodell 

 

Denna modell förklarar mellanchefernas svårigheter kring deras ledarskap under 

besparingstider med patientsäkerhet. De har besparingskrav på sig, vilket leder till att de får 

minskade resurser att använda sig av. Dessa resurser är för mellancheferna i Landstinget 

Västmanland bland annat begränsad arbetskraft som trots behov inte utökas. De minskade 

resurserna gör att personalen inte har den tid de behöver för att utföra sitt dagliga arbete på 

bästa sätt, vilket patientsäkerheten är en del av. Personalen bör arbeta reflekterande och 

förebyggande med patientsäkerhet och när tiden inte räcker till prioriteras patientsäkerheten 

bort. De ökade kostnaderna uppkommer från den försämrade patientsäkerheten som leder till 

vårdskador. Vårdskadorna behöver tas om hand så därför tar dessa upp extra vårdplatser som 

hade kunnat undvikas. De ökade kostnaderna för vårdplatser leder till att landstinget får svårt 

att hålla budget, vilket gör att besparingar krävs som påverkar mellanchefernas arbete med 

patientsäkerheten och sedan fortsätter den onda cirkeln. Om alla dessa kostnader för extra 

vårdplatser hade kunnat undvikas hade en stor del av besparingarna kunnat bortprioriteras och 

mer fokus hade kunnat läggas på patientsäkerheten. Idag har inte mellancheferna de resurser 

att arbeta med patientsäkerhet i en så stor utsträckning som de skulle behöva för att minska 

Besparingar 

Minskade 
resurser  

Tidsbrist 
Försämrad 

patientsäkerhet 

Ökade kostnader 
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vårdskadorna avsevärt. Skulle de få mer resurser för att arbeta med patientsäkerhet skulle 

vårdskadorna förhoppningsvis sjunka och en onödig kostnad skulle minska. Detta är dock inte 

något som mellancheferna kan påverka i särskilt hög grad. De får istället fokusera på de 

möjligheter de har i nuläget. 

  

Inom organisationen behöver det kommuniceras mera. Mellancheferna behöver fortsätta sin 

medling både uppåt och nedåt i organisationen. För att arbeta med patientsäkerheten bör de 

särskilt kommunicera till sina medarbetare som har nära och daglig kontakt med patienten, för 

att de bland annat ska kunna förstå vilka konsekvenser deras handlingar leder till. 

Mellanchefernas kommunikation gör medarbetarna delaktiga, vilket leder till engagemang 

och motivation bland personalen. Detta kan vi konstatera är viktigt för att förändringen ska 

leda till en förbättrad patientsäkerhet.  

 

Patientsäkerhet är ett nytt fenomen som är under utveckling, så därför tror vi att detta arbete 

kommer se annorlunda ut om några år. Då har det hunnit bli en del av hälso- och sjukvården 

och ses som en självklarhet.   

 

7.2 Utveckling av patientsäkerhetsarbetet 
 

 
 

Vi ser att arbetet med patientsäkerhet just nu regleras utifrån de resurser som är tillgängliga, 

vilka kan ses i mitten av cirkeln. Dessa är, för mellancheferna, svåra att påverka. Det är 

mellanchefernas jobb att fördela resurserna som enligt dem är svårt på grunda av att de har för 

lite resurser såsom personal och kapital, vilket leder till tidsbrist i det operativa arbetet. 

Mellancheferna påstår att det blir för lite tid för personalen som inte hinner med att både 

jobba med patienterna samt att utveckla och förbättra patientsäkerheten. Mellancheferna säger 

att anledningen till att detta dilemma uppstår är besparingarna som genomförs och ska 

genomföras. Detta leder till att patientsäkerheten blir lidande för att det behövs resurser varav 

främst personal för att kunna förbättra patientsäkerheten. Skulle istället patientsäkerheten 

förbättras skulle mellancheferna kunna spara in på sin avdelning genom att minska de extra 

vårddygn som orsakas av vårdskador.  

Resurser 

Mellanchef 

Patientsäkerhet  
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Vi tycker istället att Landstinget Västmanland borde prioritera patientsäkerheten i första hand 

istället för resurser. Utifrån patientsäkerheten bör mellancheferna se över vilka resurser deras 

avdelning behöver för att kunna upprätthålla god patientsäkerhet, vilket de sedan får förmedla 

till landstinget. Mellancheferna ska då i största möjliga mån få de resurser de behöver för att 

utföra ett så bra patientsäkerhetsarbete som möjligt. Konsekvenser av detta på kort sikt blir 

ökade personalkostnader men på lång sikt kan det istället resultera i möjliga besparingar 

genom att avdelningarna kan minska de extra vårddygnen som tillkommer vid bristande 

patientsäkerhet.  

 

Vi ser problematiken i detta främst på grund av att det är den offentliga sektorn som 

behandlas och de har ofta bestämda inkomster som är svåra att ändra vilket leder till att de 

måste följa sin budget. Vi anser inte att detta problem ligget på mellancheferna utan snarare 

på Landstinget Västmanland som måste uppmärksamma detta problem ännu mer och se de 

långsiktiga fördelarna med att förbättra patientsäkerheten.   

7.3 Vidareforskning 
Vidare forskning inom detta ämne som vi upptäckte under tidens gång kan vara att observera 

patientsäkerhetsarbetet på en avdelning och själv utföra observationer för att se om 

patientsäkerheten efterföljs.  

 

Det skulle även vara intressant att göra en jämförelse mellan offentlig och privat sektor för att 

se om det skiljer sig något i patientsäkerhetsarbetet. Det är möjligt att den privata sektorn inte 

begränsas på samma sätt som den offentliga gör. Ännu en möjlighet är även att genomföra en 

undersökning mellan olika landsting, eftersom skilda landsting inte heller har samma 

besparingskrav. 

Patientsäkerhet   

Mellanchef 

Resurser 
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8. Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrund: 

 Hur länge har du jobbat inom vårdyrket? 

 Hur länge har du varit avdelningschef? 

 Vad betyder patientsäkerhet för dig? 

 

  Vem anser du har störst ansvar när det gäller patientsäkerheten? (inom 

organisationen?) 

 Upplever du att du påverkar/kan påverka patientsäkerheten? 

 Hur ser du på din roll som mellanchef i patientsäkerhetsarbetet 

o I förhållandet till ledningen 

o Medarbetarna under dig 

o Andra avdelningschefer  

o Omvärlden 

 Hur jobbar du för att upprätthålla patientsäkerhet? 

o Hur skulle du vilja jobba med patientsäkerhet? 

 Hur leder ni era medarbetare gällande arbetet med patientsäkerheten? 

 Har det hänt något som har gjort att ni har ändrat inställning och arbetet 

med patientsäkerhet? 

 Hur tror du att du som chef kommer att jobba med patientsäkerhet i framtiden, 

kommer det att förändras? 

 Hur tror du att Landstinget Västmanlands besparingar kommer att påverka er?  
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8.2 Bilaga 2 

 

Mail – intervju 
 

Vi är tre stycken tjejer som läser på Civilekonomprogrammet på Örebro universitet och vi ska 

nu skriva en C-uppsats på 15 högskolepoäng. Vi har valt att skriva uppsatsen inom ämnet 

organisation och ledarskap. Temat för uppsatsen är mellanchefer och patientsäkerhet och vi är 

intresserade av hur Ni arbetar med patientsäkerheten på Er avdelning. Uppsatsen kommer att 

genomföras med både en litteraturdel samt med intervjuer med avdelningschefer.  

 

Vi hoppas att Ni vill ställa upp i en intervju som vi beräknar tar drygt 30 minuter. Vi har 

tystnadsplikt och kommer inte att röja Er identitet eller vilken avdelning Ni jobbar på. Ni är 

välkomna att ställa frågor om det är något Ni undrar över. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Kajsa Börjeson  Veronica Blom Sandra Söderberg Jansson 

kajsaborjeson@hotmail.com 
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