
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATT ARBETA MED MÅL PÅ
VÅRDCENTRALER 
En studie om målstyrning och
medarbetarnas delaktighet i
målstyrningen på offentliga
vårdcentraler 
 
TO WORK WITH OBJECTIVES
AT HEALTH CARE CENTERS 
A study on management by objectives
and employee participation in
management by objectives on public
health centers 

Examensarbete inom huvudområdet 
Företagsekonomi 
Grundnivå 15 Högskolepoäng 
Vårtermin 2013 
 
Oskar Stridsborg 
 
Handledare: Börje Boers 
Examinator: Thomas Andersson 



  



 
 

 
 

Att arbeta med mål på vårdcentraler 
En studie om målstyrning och medarbetarnas delaktighet i 

målstyrningen på offentliga vårdcentraler. 

 

Examensrapport inlämnad av Oskar Stridsborg till Högskolan i Skövde, för Kandidatexamen 

vid Institutionen för teknik och samhälle. 

130515 

Härmed intygas att allt material i denna rapport, vilket inte är mitt eget, har blivit tydligt 

identifierat och att inget material är inkluderat som tidigare använts för erhållande av annan 

examen. 

Signerat: 

 

________________________________  

Oskar Stridsborg 

  



 
 

 
 

Förord 

 

Jag vill med detta förord tacka alla ni som har gjort detta examensarbete möjligt. Ett särskilt 

tack till de respondenter från Närhälsan som jag fick möjlighet att intervjua, tack för er tid och 

engagemang.  

Jag vill också tacka mina handledare, David Renemark och Börje Boers för god vägledning 

genom arbetet. 

 

  



 
 

 
 

Sammanfattning 

Bakgrund: Västra Götalandsregionen införde vårdval inom Primärvård hösten 2009. I 

vårdvalet infördes ett nytt ersättningssystem där ersättning gavs utifrån vårdcentralens 

patienters ålder, kön och vårdtyngd samt ett antal kvalitetsindikatorer som bland annat visade 

tillgänglighet och patientnöjdhet. Nya målsättningar skapades för primärvården och detta 

medförde att medarbetarna inte bara skulle utföra sitt vanliga arbete som tidigare utan även 

registrera rätt i systemen för att få rättvis ersättning. Dock finns problematik med att styra 

verksamheten med olika professioner inom sjukvården. Av tradition har medarbetarna i 

vården arbetat självständigt och fattat beslut. Idag kan detta vara komplext då läkaren har det 

medicinska ansvaret samtidigt som vårdcentralschefen arbetar för att ha en budget i balans för 

verksamheten. Olika målsättningar kan styra verksamheten och hur de olika målen ska 

prioriteras.    

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och ge en djupare förståelse för hur 

offentliga vårdcentraler arbetar med mål och om medarbetarnas delaktighet i 

målstyrningsarbetet på offentliga vårdcentraler. Syftet är också att jämföra vårdcentralers 

arbete med målstyrning och hur chef och medarbetare tolkar, upplever och arbetar med 

målstyrning. 

Metod: Studien utgörs av kvalitativa intervjuer på fyra vårdcentraler i Närhälsan. Totalt tolv 

intervjuer med vårdcentralschefer, läkare och sköterskor. Intervjuguiden utgick ifrån två 

huvudteman, målstyrning och medarbetarskap för att ge en djupare förståelse för 

användningen av målstyrning och medarbetarnas delaktighet.  

Slutsats: Studien visar att medarbetarna är delaktiga i målstyrningen på vårdcentralerna, i hur 

mål skapas, arbetas med och följs upp. Dock finns det skillnader i hur arbetet utförs mellan de 

olika vårdcentralerna. Medarbetarna upplever målen som meningsfulla och att de är 

engagerade för att uppnå målen. I studien framkommer det dock hinder eller motstånd som 

påverkar arbetet. De två främsta delarna som påverkar målstyrningen är medarbetarnas tid och 

synen på vissa mål. Det finns en brist på tid för att kunna arbeta fullt ut med målstyrning, 

samt att vissa mål upplevs vara mer fokuserade på ekonomi än på patienten.    

  



 
 

 
 

Abstract 

Background: Västra Götalandsregionen introduced choice of care in primary care in autumn 

2009. The choice of care introduced a new compensation system where compensation was 

given by the health center's patients' age, gender, and burden of care and a number of quality 

indicators, which demonstrated availability and patient satisfaction. New objectives were 

created for primary care, and this meant that employees would not only do their normal work 

as before but also registers right through the system to get fair compensation. However, there 

are problems with managing operations with different professions in health care. 

Traditionally, employees in healthcare have worked independently and made decision. Today 

this can be complex when the physician has the medical responsibility while health care 

managers are working for a balanced budget for the business. Different objectives can control 

the business and how the different objectives should be prioritized. 

Purpose: The purpose of this study is to describe, analyze, and provide a deeper 

understanding of how public health centers are working with objectives and employee 

participation in management by objectives work in public health care centers. The purpose is 

also to compare health care centers management by objectives work and how managers and 

employees interpret, perceive and work with management by objectives. 

Method: The study consists of qualitative interviews on four health care centers in Närhälsan. 

A total of twelve interviews with health care centers managers, physicians and nurses. The 

interview guide was based on two main themes, management by objectives and employeeship 

to provide a deeper understanding of the use of management by objectives and employees 

engagement. 

Conclusion: The study shows that employees are involved in management by objectives 

health care centers, in how objectives are created, worked on and followed up. However, there 

are differences in how the work is carried out between the various health care centers. 

Employees perceive the objectives as meaningful and that they are committed to achieve the 

objectives. The study shows, however, obstacles or resistance affecting the work. The two 

main components that affect management by objectives are employee time and the perception 

of certain objectives. There is a lack of time to work fully with management by objectives, as 

well as certain objectives are perceived to be more focused on economics than on the patient.
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1 Inledning 

Inledningens syfte är att presentera bakgrunden till studien samt en problemdiskussion som 

mynnar ut i en problemformulering. Av problemformuleringen ges också ett syfte som 

beskriver vad som skall besvaras av studien.  

1.1 Bakgrund 

Offentliga sektorn har under de senaste decennierna genomgått stora förändringar och ett 

antal koncept har växt fram som övergripande kallades för New Public Management (NPM) 

(Almqvist, 2006). Idéerna i NPM handlade om att konkurrensutsätta den offentliga sektorn 

likt det privata näringslivet för att nå kostnadseffektivisering utan att behöva förändra 

kvaliteten (Winblad & Andersson, 2010). Målstyrning fick genomslag med olika 

organisations- och styrmodeller. NPM medförde att begreppet ”kund” fick genomslag i 

många offentliga organisationer, det vill säga att medborgaren har möjlighet att välja mellan 

olika utbudsalternativ (Almqvist, 2006).  

År 2008 införde riksdagen Lag om valfrihetssystem (LOV), att den enskilde personen ska få 

välja leverantör av hälsovård och socialtjänster (SFS 2008:962). Lagen medförde även 

senare att riksdagen beslutade om att vårdval ska införas inom primärvården i landstingen 

(SOU 2008:37). Västra Götalandsregionen införde vårdval (VG Primärvård) för 

medborgarna inom primärvården den 1 oktober 2009. I och med detta blev den offentliga 

primärvården konkurrensutsatt och fick genomgå stora förändringar. Ersättningsmodellen 

ändrades till en mer rörlig och ”kundbaserad” modell där varje person som är listad på 

respektive vårdcentral gav en viss ersättning beroende på ålder, kön och vårdtyngd. 

Ersättning gavs även utifrån vissa andra delar, bland annat utifrån måluppfyllelse av 39 

stycken angivna kvalitetsindikatorer. Systemet medförde att de anställda inte bara skulle 

utföra sitt arbete som tidigare, utan medarbetarna blev också mer handlingsstyrda av 

ersättningsmodellen då arbetet de utför även ska registreras rätt i de olika systemen. Inte 

bara göra rätt uppgifter utan även göra uppgifterna på rätt sätt för att få rätt ersättning. Om 

inte läkaren fyller i diagnosen för patienten på rätt sätt blir ersättningen lägre än om läkaren 

fyllt i diagnosen på rätt sätt (Krav och kvalitetsboken, 2013).  

VG Primärvård medförde att patienterna blev ”kunder” och fokus riktades också på deras 

upplevda erfarenheter och åsikter om vården. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gör 

en mätning varje år inom primärvård i Sverige för att mäta patientupplevd kvalitet av 
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sjukvården, Nationella patientenkäten (NPE) (Nationella Patientenkäten, 2012). SKL utför 

även mätningar på väntetiden till läkarbesök på vårdcentralerna. Resultatet av NPE och 

väntetiden kan sedan kunderna jämföra på 1177.se när de ska välja vilken vårdcentral de vill 

lista sig på. Flera av frågorna i NPE är även underlag för ersättning för de 

kvalitetsindikatorer som tillhör ersättningsmodellen i VG Primärvård.  

Ett flertal nya mät- och styrverktyg har implementerats i sjukvården som till exempel 

mätningar av personal-, kapital- och produktionskostnader (Östergren & Sahlin-Andersson, 

1998). Dessa förändringar har påverkat medarbetarna i sjukvården, medarbetarna har blivit 

mer kostnadsmedvetna och deras kundfokusering har ökat (Målqvist et al., 2011). Östergren 

& Sahlin-Andersson (1998) beskriver ett exempel när läkarna började med att prioritera 

patienter utifrån ett ekonomiskt perspektiv istället för att prioritera patienter från ett 

medicinskt perspektiv. Problem som detta bör beaktas vid förändringar och 

implementeringar av nya styrverktyg, det är i praktiken medarbetarna som bestämmer om de 

vill eller kan genomföra beslutet (Brunsson & Holmblad Brunsson, 2009). Flera chefer 

uttrycker att det inte går att utöva ett bra chefskap om inte medarbetarna är med i besluten. 

Chefsrollen handlar om att skapa förändring, utveckla personalen, skapa delaktighet och få 

dem att sträva åt samma håll (Wikström, et al., 2004).  

Offentliga sektorn och särskilt vårdsektorn är dock ovana att chefen styr verksamheten 

utifrån ett ”management-tänk”, med olika styr- och mätverktyg. Det finns en tradition bland 

medarbetarna att arbeta självständigt och att själva fatta beslut (Andersson et al. 2012). Om 

medarbetarna blir begränsade i sitt arbete kan det således leda till konflikter, till exempel det 

några verksamhetschefer beskrev att det är chefens uppgift att till varje pris hålla budgeten 

medan andra menar att det omöjligt när det gäller sjukvårdsverksamhet (Östergren & Sahlin-

Andersson, 1998). Det framkommer också från fler chefer att de upplever att trycket har 

ökats på den enskilde chefens ansvar för personal och ekonomi, att budget ska hållas 

(Wikström, et al., 2004). Risken finns då med en ökad arbetsintensitet för att få budget i 

balans vid ett mer resultatorienterat ledarskap att medarbetarna riskerar att få mindre tid för 

reflektion och erfarenhetsutbyte med kollegor och chefer. Detta kan bidra till ökad stress och 

ge negativ påverkan på medarbetarnas motivation, hälsa och arbetsprestationer (Glasberg et 

al., 2007). Detta kan även leda till sämre samarbete om chefen är allt för resultatorienterad 

och ifrågasätter till exempel läkarens medicinska metod, för att nå en budget i balans. Läkare 

har egen yrkesetik och egna värderingar hur verksamheten ska skötas, detta kan vara 

viktigare för läkare än ledningens krav på effektivitet och produktivitet (Granberg, 2011). 
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Chefskapet inom sjukvården kräver då kompentens att kunna hantera problematiken med 

starka professioner som att få läkargruppen delaktiga och engagerade i verksamheten och i 

verksamhetens strategiska arbete (Wikström, et al., 2004). Det är läkarna tillsammans med 

andra professioner i verksamheten som har ett stort inflytande på vad som ska utföras i 

vårdprocesserna. Om, när, hur och av vem som patienterna ska undersökas och bli 

behandlade av (Winblad & Andersson, 2010).  

Östergren och Sahlin-Andersson (1998) beskriver dock en krock som kan uppstå mellan 

ledningen och medarbetarna. Medarbetarna ser inte patienten som något ekonomiskt utan de 

arbetar istället efter att ge god kvalitet till patienten och kan se ekonomin som ett hot mot 

sjukvårdens grundläggande värden. Andersson och Tengblad (2009) nämner också den 

problematik som finns med starka professioner, att läkare på vårdinrättningar kan känna mer 

gemenskap med läkare som arbetar på andra avdelningar än vad de känner gemenskap med 

sköterskorna på den egna vårdinrättningen. Kullén-Engström (2009) delar också denna bild 

att läkarna ofta har sin förankring och lojalitet i sin profession oavsett vilken organisation de 

tillhör. Det finns inte något enkelt sätt att lösa detta på enligt Andersson et al. (2012) även 

fast denna situation är välkänd inom sjukvården. Chefer inom sjukvården uttrycker också 

detta som svårt och tidskrävande att hantera relationer med medarbetare (Dellve och 

Wikström, 2006).  

Wikström och Dellve (2009) beskriver chefernas roll inom vården som komplex med olika 

dilemman att anpassa sig till. Cheferna som arbetar närmast vården slits mellan dels att inte 

drunkna i administrativt arbete, dels att skapa utrymme för strategiskt arbete men också 

stödja och utveckla medarbetare och medarbetarskap. Risken kan då finnas att chefen 

prioriterar fel uppgifter (Dellve och Wikström, 2006). I situationer som denna är det viktigt 

att som Lindmark och Önnevik (2006) beskriver om vikten av att få fram sitt budskap som 

ledare och att det inte misstokas eller störs av olika hinder som till exempel stress. Oavsett 

om ledaren har bra ledarkunskaper och färdigheter hjälper det inte, har ledaren svårt att 

kommunicera resulterar det i problem. Det är en viktig del i organisationer att veta att 

kommunikationen fungerar och att hinder som kan påverka kommunikationen undanröjs. 

Ledare som engagerar sig i kommunikationen för att nå medarbetarna upplevs ofta som 

kompetenta, drivande och karismatiska (Kullén-Engström, 2009). 
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1.2 Problemdiskussion 

Det är flera delar som påverkar verksamheten på vårdcentralen. De har en ny modell för hur 

vårdcentralerna får ersättning, att gå från en icke-konkurrensutsatt marknad till en marknad 

med konkurrenter med en mer rörlig ersättning än tidigare och risk med att ersättningen 

sjunker genom att patienten väljer en annan vårdcentral. Det är inte bara själva vårdarbetet 

eller registreringarna som ger ersättning utan även medarbetarnas bemötande, tillgänglighet 

med mera som mäts och ger ersättning samt publiceras på internet för patienterna 

(Nationella Patientenkäten, 2012).  I och med dessa förändringar har medarbetarnas 

kostnadsmedvetenhet ökat och deras kundfokusering (Målqvist et al., 2011). Även nya styr- 

och mätverktyg har införts i sjukvården för att kunna mäta olika kostnader (Östergren & 

Sahlin-Andersson, 1998). Mer fokus har således hamnat på att följa upp kostnader och skapa 

mål för verksamheten. Dels på intäktssidan med antal patienter, antal nöjda kunder eller hur 

tillgängligheten till vårdcentralen är. Men också på kostnadssidan med styrverktyg för 

personal- och produktionskostnader. 

Samtidigt som denna förändring påverkar sjukvården ska den vanliga verksamheten fungera, 

att medarbetarna inte ska tolka de nya styrmedlen fel, att börja prioritera fel saker bara för 

att de är kopplade till ersättning (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998). Det är också viktigt 

att få medarbetarna delaktiga i besluten och få dem att sträva åt samma håll, utan 

medarbetarna blir inte verksamheten gjord (Wikström, et al., 2004; Brunsson & Holmblad 

Brunsson, 2009). Detta blir en stor förändring för både chefer och medarbetare, 

medarbetarna som av tradition är vana att själva styra sitt arbete och cheferna som får 

anpassa sig till ett mer ”management-tänk” med nya styrverktyg (Andersson et al. 2012). 

Risken blir att konflikter kan skapas mellan chef och medarbetare om vad som ska utföras. 

Vad ska prioriteras, en budget i balans eller vilken kvalitet på vården som ska utföras. 

Risken kan också finnas vid ett alltför resultatorienterat ledarskap, att tiden för reflektion 

och erfarenhetsutbyte hos medarbetarna kan försvinna. Detta kan ge en negativ effekt på 

medarbetarnas arbetsklimat och bidra till stress, minskad motivation och sämre 

arbetsprestationer (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998; Wikström, et al., 2004; Glasberg et 

al., 2007). Chefskapet inom sjukvården behöver då kompetens för att hantera problematiken 

som kan uppstå, att få medarbetarna delaktiga i verksamhetens strategiska arbete för att 

skapa ett bra arbetsklimat. Det är trots allt medarbetarna som har makten över vad som ska 

utföras i verksamheten (Wikström, et al., 2004; Winblad & Andersson, 2010). Konflikt kan 

skapas mellan läkarnas yrkesetik och egna värderingar om hur verksamheten ska skötas och 
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ledningens krav på effektivitet och produktivitet (Granberg, 2011). Cheferna inom 

sjukvården upplever att det är svårt och tidskrävande att hantera relationerna med 

medarbetare. De upplever problem att avsätta tid för aktiviteter, cheferna riskerar då att 

prioritera fel eller att inte ge någon uppgift tillräckligt med tid (Dellve & Wikström, 2006; 

Wikström & Dellve, 2009). Det är då viktigt att som ledare uttrycka sig rätt och veta att 

kommunikationen mellan chef och medarbetare fungerar utan några hinder som kan störa 

och påverka budskapet (Lindmark & Önnevik, 2006).  

Viktigt är då att veta vem eller vilka som styr och beslutar vad vårdcentralen ska prioritera, 

vilka mål som ska användas och uppfyllas. Om det är vårdcentralschefen som bestämmer 

över verksamheten och dess olika mål, att till exempel öka patientflödet till läkarna och 

sköterskorna för att öka tillgängligheten eller om de olika professionerna styr efter vad de 

prioriterar utifrån deras medicinska värderingar för verksamheten. Vårdcentralen ska 

samtidigt utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt utan att tappa förtroendet, försämra 

bemötandet eller kvaliteten till kunderna. Sker då besluten om vilka mål vårdcentralens ska 

ha gemensamt mellan chef och medarbetare, att det är delat ansvar för vad som ska utföras, 

vilka mål verksamheten har och hur de ska prioritera.  

1.3 Problemformulering 

Efter ovanstående bakgrund och diskussion av problem som finns har jag kommit fram till 

följande problemformulering: 

‐ Hur arbetar chef och medarbetare med målstyrning på offentliga vårdcentraler?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva, analysera och ge en djupare förståelse för hur 

offentliga vårdcentraler arbetar med mål och medarbetarnas delaktighet i 

målstyrningsarbetet på offentliga vårdcentraler. Syftet är också att jämföra vårdcentralers 

arbete med målstyrning och hur chef och medarbetare tolkar, upplever och arbetar med 

målstyrning. 
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2 Metod 

I metodkapitlet formuleras vilken metod som använts, vilken teoretisk referensram som valts, 

vilka respondenter som intervjuats, hur studien byggts upp och slutligen en diskussion kring 

metoden, källorna och studiens trovärdighet.  

2.1 Val av metod 

Det fanns olika metoder för att få svar på min frågeställning, både en kvantitativ eller en 

kvalitativ studie kunde användas. Metoden jag valde var att genomföra en kvalitativ 

fallstudie med kvalitativa intervjuer. Valet gjordes för att belysa det specifika fallet på ett 

mer detaljerat sätt och ge en djupare förståelse för respondenterna och deras kontext samt 

hur de tolkar och upplever den (Bryman & Bell, 2005; Ghauri & Grønhaug, 2010). Vid 

kvalitativa intervjuer har intervjun möjlighet att avvika från intervjuguiden eller 

frågeschemat för att ställa följdfrågor och intervjuaren har även möjlighet att ställa frågorna 

i annan följd än vad som har planerats (Bryman & Bell, 2005). Kvalitativa intervjuer ger 

också en fördel genom en mer klar bild över respondentens åsikt eller beteende.  Svaret från 

respondenten kan vara det som kommer upp just då vid intervjutillfället och behöver inte 

anpassas till olika svarsalternativ. Detta möjliggör ett mer utvecklande svar från 

respondenten (Ghauri & Grønhaug, 2010). Med kvalitativa intervjuer har respondenten 

möjlighet att friare besvara frågorna och kunna ge ett fylligare svar på frågan än vid till 

exempel en kvantitativ studie (Bryman & Bell, 2005).  Om jag skulle valt en kvantitativ 

metod med till exempel enkäter, hade intervjupersonerna inte haft samma möjlighet att få en 

förklaring till frågorna. Intervjuaren som ställer frågorna har inte samma möjlighet att ge 

följdfrågor och svaren riskerar att bli kortare och inte lika utförliga som vid en kvalitativ 

intervju. Det finns också en osäkerhet om vem som besvarar frågorna vid enkäter samt 

risken att personen som svarar tröttnar på enkäten om inte frågorna engagerar (Bryman & 

Bell, 2005). 

2.2 Val av teoretisk referensram 

Det finns många områden som påverkar arbetet på offentliga vårdcentraler och specifikt 

arbetet kring målstyrning och delaktigheten från medarbetarna i den processen. Jag har valt 

att avgränsa studien till två områden, målstyrning och medarbetarskap. Valen har jag gjort 

efter tidigare studier inom sjukvården och offentliga sektorn. Målstyrning har valts utifrån 

de förändringar som offentliga sektorn genomgått de senaste decennierna med införandet 

NPM-styrmodeller. Framförallt de senaste åren inom Primärvården med införandet av 
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vårdval med en ersättningsmodell som är anpassad efter kundens val och bland annat 

uppfyllnad av kvalitetsmål. Medarbetare upplever ökade fokus på kostnadsmedvetenhet och 

kundanpassning i och med införandet av olika NPM-styrmodeller i sjukvården (Almqvist, 

2006; SFS 2008:962; SOU 2008:37; Målqvist et al., 2011; Krav och kvalitetsboken, 2013). 

Även medarbetarskapsdelen valdes utifrån tidigare studier om sjukvården, om de problem 

som finns med att styra verksamheten. Det är en välkänd situation inom sjukvården sedan 

tidigare med att de olika professionernas egna sätt att styra och bestämma över sitt arbete. 

De olika professionerna i sjukvården har av tradition haft stort inflytande på hur arbetet ska 

utföras, hur arbetstiden ska förläggas och hur arbete ska prioriteras. Nu med konkurrens på 

marknaden finns ett ökat fokus på ekonomin för en budget i balans. Det kan då finnas en risk 

att chefen som försöker få en budget i balans styr medarbetarna för hårt och begränsar deras 

autonomi, vilket kan påverka verksamheten negativt. Chefer inom sjukvården har redan 

tidigare haft en komplex roll med olika delar att anpassa sig till. Om inte medarbetarna är 

med i besluten och känner sig delaktiga är det svårt för chefer att förändra verksamheten 

eller utveckla den. Det är medarbetarna som bestämmer vad som ska utföras på 

vårdcentralen i slutändan (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998; Dellve & Wikström, 2006; 

Norbäck & Targama, 2009; Andersson & Tengblad, 2009; Winblad & Andersson, 2010; 

Andersson et al., 2012). 

2.3 Insamling av data 

Jag har samlat in min data genom semi-strukturerade intervjuer. Bryman & Bell (2005) 

beskriver semi-strukturerad intervju som den intervjumetod som ger respondenten stor frihet 

att besvara frågorna. Jag kunde även valt att göra observationer av vårdcentralschefer och 

medarbetare men då tiden för studien var begränsad valdes observationer bort. Det fanns 

också olika frågeställningar som inte kan utföras med observationer utan behöver utföras 

genom kvalitativa intervjuer för att få svar på, därför valdes kvalitativa intervjuer (Bryman 

& Bell, 2005). Genom kvalitativa intervjuer har jag också haft möjlighet att ställa ytterligare 

frågor utöver de frågor som jag har skrivit i min intervjuguide. Min intervju har då blivit mer 

strukturerad med frågor än vad Bryman och Bell (2005) kallar för ostrukturerad intervju som 

liknar mer ett samtal där respondenten får svara och associera fritt. Jag valde semi-

strukturerade intervjuer också för att få respondenten att ge ett mer fylligare svar och därmed 

en större bredd för studien. Risken har dock funnits vid insamlandet av data att 

respondenterna har hållit tillbaka sina åsikter och inte svarat helt ärligt på frågorna. Denna 

risk kan även vara högre då jag själv arbetar i organisationen och därmed kan ha påverkat 
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respondenterna. Risken har jag försökt att minska genom att respondenterna har informerats 

om att de kommer anonymiseras i studien och så även vårdcentralerna de arbetar på.  

Jag har också valt att spela in hela intervjuerna för att inte tappa de specifika fraser och 

uttryck som respondenterna ger om jag bara skulle antecknat. Det är viktigt att fånga det de 

säger men också hur de säger det. Detta tillvägagångssätt ger också möjlighet för en mer 

detaljerad analys (Bryman & Bell, 2005). Det finns dock en risk vid inspelning av intervjuer, 

att respondenterna kan komma ur fattningen och att de oroar sig eller att de tänker för 

mycket på att de blir inspelade istället för att fokusera på intervjufrågorna (Bryman och Bell, 

2005). 

Intervjuerna har gjorts på respondenternas arbetsplats, antingen på deras arbetsrum eller i 

konferensrum. Dessa platser ger respondenterna en trygg och lugn plats utan att störas av 

nya intryck eller andra hinder för intervjun.  Respondenterna har avsatt tid för intervjun på 

sina scheman för att intervjun ska genomföras i lugn och ro utan att behöva stressa. 

Respondenterna har fått skriftlig information i förväg om bakgrund till intervjun och om 

ämnen som kommer att tas upp vid intervjutillfället (Intervjuinformation, Bilaga 2). Detta 

för att förbereda respondenterna på vad intervjufrågorna kommer att innehålla så att de kan 

förbereda sig och därmed ge ett mer genomtänkt och fylligare svar. 

Ytterligare risker vid insamlandet av data är att jag som intervjuare har påverkats av tidigare 

erfarenheter inom mitt arbete i organisationen, att mina frågor och tolkningar av svar 

påverkats av de erfarenheterna. Denna risk kan även ses som en styrka, att jag lättare förstår 

respondenternas svar och kan förstå den specifika kontexten. Intervjufrågorna kan även ha 

påverkats av tidigare intervjusvar från tidigare respondenter, att inte alla respondenter har 

fått samma frågeformuleringar eller frågor. Även denna risk kan ses som en styrka, att 

frågorna har utvecklats under studiens gång och blivit mer specifika på problemet och 

möjligheten finns då till ett mer givande svar.    

2.3.1 Intervjuguide 

För att ge intervjupersonerna så stor frihet som möjligt till svaren och för att inte behöva 

ställa frågorna i en specifik ordning utan kunna anpassa frågorna efter hur intervjun 

utvecklas har jag valt att utgå från olika teman i min semi-strukturerade intervju (Bryman & 

Bell, 2005). Jag valde att använda mig av en intervjuguide med olika teman för att belysa de 

områdena mer och på så vis få intervjun mer strukturerad (Intervjuguide, Bilaga 3). Jag 

valde de olika temana efter min teoretiska referensram och de teorier jag valt att utgå ifrån i 
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studien. Intervjuerna har utgått från intervjuguiden men frågorna har utvecklats och 

anpassats efter vad som har passat i intervjusituationen och respondenten (Ghauri & 

Grønhaug, 2010). Vissa frågor har gåtts förbi snabbare och vissa frågor har fått följdfrågor 

för att få ett djupare svar och anpassats efter respondenten. Vissa frågor har inte direkt varit 

relevanta för studien men har fått respondenten att beskriva sin specifika kontext men också 

ställts för att sätta in respondenten i det specifika ämnet.   

2.3.2 Val av respondenter 

Urvalet av respondenter för fallet har gjorts ur två aspekter. Den första aspekten är utifrån 

vårdcentraler där vårdcentralschefernas grundprofession har skiljt sig. I detta urval valde jag 

två vårdcentraler där vårdcentralschefen är läkare i sin grundprofession och två vårdcentraler 

där vårdcentralschefen är sköterska i sin grundprofession. Detta för att ge en större bredd 

och olika perspektiv för studien samt möjlighet att jämföra vårdcentralerna utifrån 

vårdcentralschefens grundprofession. Dessa vårdcentraler valdes också utifrån en ytterligare 

aspekt, deras storlek. Även detta val gjorde jag för att ge studien en större bredd och 

möjligheten att kunna jämföra mellan mindre och större vårdcentraler. En del i mitt syfte 

med studien är att jämföra vårdcentraler med varandra och där kan storleken och vilken 

grundprofession vårdcentralschefen har vara variabler som har betydelse. Totalt valdes fyra 

vårdcentraler ut, en mindre och en större med läkarchef och en mindre och en större med 

sköterskechef.  

För att ge en djupare förståelse av syftet för studien har jag också valt att intervjua 

respondenter på fler nivåer, dessa intervjuer har gjorts med medarbetare på respektive 

vårdcentral. De största yrkesgrupperna på vårdcentralerna är sköterskor (distrikts- och 

sjuksköterskor) och läkare (Årsredovisning Primärvården Västra Götaland, 2013). Därför 

har två medarbetare på varje vårdcentral valts, en läkare och en sköterska. Detta val har 

gjorts för att få medarbetarnas perspektiv och för att ge en djupare förståelse i studien om 

hur medarbetarna upplever, tolkar och arbetar med mål. Totalt består studien av tolv 

respondenter fördelat på fyra vårdcentralschefer, fyra läkare och fyra sköterskor.  

Respondenterna som valts på vårdcentral A är vårdcentralschef A som är distriktsläkare i sin 

grundprofession och har varit chef i ungefär två år, har viss ledarskapsutbildning och även 

en kortare tids erfarenhet av ledarskap. Läkare A är distriktsläkare och har arbetat på 

vårdcentralen i cirka två och ett halvt år. Sköterska A är distriktssköterska och har arbetat på 

vårdcentralen i cirka ett och ett halvt år. På vårdcentral B består respondenterna av 
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vårdcentralschef B som är sköterska i sin grundprofession och har varit chef i ungefär ett 

och ett halvt år, har tidigare gått utbildning i organisation och ledarskap samt interna 

utbildningar. Läkare B är distriktsläkare och sköterska B är distriktssköterska och båda har 

arbetat flera år på vårdcentralen. Respondenterna på vårdcentral C består av vårdcentralschef 

C som är sköterska i sin grundprofession och har varit chef i ungefär sex år, har gått flera 

ledarskapsutbildningar och har även en längre tids erfarenhet av chefskap. Läkare C är 

distriktsläkare och sköterska C är distriktssköterska. De har båda arbetat över tio år på 

vårdcentral C. På vårdcentral D består respondenterna av vårdcentralschef D som är 

distriktsläkare i sin grundprofession och har varit chef i ungefär två och ett halvt år. Läkare 

D är distriktsläkare och har arbetat länge på vårdcentralen och Sköterska D är 

distriktssköterska och har arbetat flera år på vårdcentralen. 

2.4 Sammanställning av empiri 

I empirikapitlet har jag sammanfattat och presenterat de svar som de olika respondenterna 

gav till frågorna i min intervjuguide. Jag har valt att dela upp svaren per vårdcentral för att 

ge en sammanfattande bild över vårdcentralen. Varje vårdcentral har delats upp i olika 

teman. De teman jag har valt har dels kommit från den teoretiska referensramen, men de har 

även justerats efter att intervjuerna gjorts, beroende på vad som framkommit i intervjuerna. 

Genom att sammanfatta varje vårdcentral för sig och att dela upp empirin i teman ger en 

samlad uppfattning av de olika delarna. Uppställningen ger också en bättre utgång för att 

jämföra respondenternas svar med varandra. Genom att sammanställa empirin per 

vårdcentral förhindras att samma svar upprepas eller att liknande svar staplas på varandra. 

2.5 Analys 

Analyskapitlets syfte är att förstå och få en djupare kunskap om den insamlade empirin. 

Analysen av studien började redan vid insamlingen av empirin. Intervjuerna påverkades 

under studiens gång, senare intervjuer i studien påverkades av vad som framkommit i de 

tidigare intervjuerna. Intervjuguiden har justerats efter hand för att anpassas mer till 

respondenterna för att få en djupare förståelse och ett fylligare svar. Vid analysen av 

intervjumaterialet har jag valt att kategorisera analysen dels efter de teman som framkommit 

i empirikapitlet men också utifrån den teoretiska referensramens olika delar. Jag har valt 

detta arbetssätt eftersom svar och resonemang kan fördelas på olika teman och då lättare 

jämföras med varandra. För att ge en djupare förståelse i analysen har jag valt att intervjua 

både vårdcentralschefer och medarbetare. Jag har också valt medarbetare ur olika 
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yrkesgrupper och valt vårdcentralschefer med olika bakgrund. Även vårdcentraler har valts 

ut efter deras storlek. Alla dessa val har skett för att få olika perspektiv på frågeställningen, 

det vill säga påverkas arbetet med målstyrning och medarbetarskapet av vårdcentralens 

storlek och vårdcentralschefens bakgrund? Hur upplever och tolkar medarbetarna arbetet 

med målstyrning och medarbetarskapet?    

2.6 Metoddiskussion 

Studien kan ha påverkats av flera olika aspekter som behöver beaktas av läsaren. I 

metoddiskussionen följer några aspekter som har påverkat studien, till exempel att studien 

har pågått under en begränsad tid och haft begränsade resurser därför har enbart fyra 

vårdcentraler intervjuats. Eftersom det är en kvalitativ studie och en begränsad grupp i ett 

begränsat geografiskt område som har intervjuats, kan en studie med samma frågor med 

andra respondenter ge ett annat resultat än denna studie (Bryman & Bell, 2005). Flera av de 

källor som använts i studien har inte klassats som vetenskapliga artiklar, utan har varit 

rapporter från universitet, myndigheter eller liknande. Dock har dessa rapporter varit 

specifika för området och ämnet, samt varit utgivna de senaste åren för att vara relevanta för 

studien. 

2.6.1 Etiska aspekter 

Alla respondenter har informerats och godkänt att intervjun spelas in. Respondenterna har 

informerats om att materialet kommer att raderas efter att studien är avslutad. 

Respondenterna har också informerats om att deras intervjuer kommer att anonymiseras i 

studien. Detta för att inte riskera att någon respondent ska kunna identifieras i efterhand och 

utsättas för skada (Bryman och Bell, 2005). Samtliga respondenter har också fått möjlighet 

att ta del av den färdiga studien. 

2.6.2 Metodkritik 

Bryman och Bell (2005) beskriver några nackdelar med att göra en studie med kvalitativa 

intervjuer. Ett exempel är att de svar som ges i en intervju endast ger svar på hur personen 

tänker utifrån de situationer som ställs i frågan. Intervjun ger inte svar på hur personen 

skulle agera i den situation som till exempel tas upp i intervjun. Det finns en risk att svaren 

som har getts i intervjuerna inte speglar hur de faktiskt arbetar på vårdcentralerna. 

Respondenterna kan ha svarat hur de skulle vilja arbeta, eller utifrån vad de tror jag vill ha 

för svar. Det finns då en risk att svaren som ges i studien inte ger en rättvisande bild över hur 

arbetet faktiskt sker (Bryman & Bell, 2005). En möjlig metod för att få reda på hur personen 
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agerar i en viss situation skulle vara observationer. Dock ses då endast det som utförs vid 

observationen samt att personen som observerar påverkar situationen med sin närvaro. Det 

finns olika frågeställningar som inte kan utföras med observationer utan behöver utföras 

genom kvalitativa intervjuer för att få svar (Bryman & Bell, 2005).     

2.6.3 Studiens trovärdighet 

Trovärdigheten för studien ökar ju fler respondenter som intervjuas. I studiens fall har totalt 

tolv respondenter intervjuats fördelat på fyra olika vårdcentraler, en chef, en läkare och en 

sköterska per vårdcentral. Respondenterna har i flera fall gett ett liknande svar och 

uppfattning av studiens frågeställning och syfte, därav bör studiens trovärdighet öka. 

Intervjuerna har delvis varit detaljerat återgivna för att ge läsaren en större insyn i materialet 

och därmed ge läsaren en databas med vars hjälp studiens trovärdighet kan bedömas 

(Bryman & Bell, 2005). Respondenterna som intervjuats har tillhört de största 

yrkesgrupperna på vårdcentralerna och representerar därmed den största andelen av 

medarbetarna. Genom att anonymisera källorna i studien sänks trovärdigheten, det är svårt 

för läsaren att få uppgifternas sanningshalt bekräftade. Det har dock varit viktigt att inte 

publicera någon av respondenterna just för att de ska ge ett mer sanningsenligt svar i 

intervjuerna.  
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3 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras de teorier som valts för att undersöka studiens 

empiriska material. Kapitlet inleds med målstyrning och hur målstyrning kan användas i 

organisationer. Vidare beskrivs medarbetarskap och olika organisatoriska 

medarbetarskapsroller samt teori om hur ett framgångsrikt medarbetarskap kan skapas.  

3.1 Målstyrning 

Inom sjukvården pågår en process med förändrad styrning av verksamheten, från att tidigare 

vara styrt av den medicinska professionen till att idag vara mer styrd av ekonomi genom 

olika reformer som införts (Östergren och Sahlin-Andersson, 1998). Arbetet med 

målstyrning har blivit viktigare inom sjukvården då flera nya mät och styrverktyg har 

införts, till exempel personal och kapitalkostnader samt interna produktionspriser som 

vårdplatsutnyttjande mäts (Norbäck & Targama, 2009). Almqvist (2006) beskriver att det 

som kännetecknar målstyrning är inte att verksamheten vill eller kan uppnå mål, utan det är 

formulerandet och uppföljningen av mål som teknik för att nå målen. Målstyrning går ut på 

att medarbetarna ska veta organisationens mål och arbeta för att uppnå dem. Målen ska vara 

tydliga, mätbara och kunna följas upp för att målstyrning ska fungera. Målen bör fokusera på 

vad som ska uppfyllas istället för hur det ska uppfyllas. Hur målen uppnås är upp till den 

ansvariga enheten att bestämma och de får således handlingsfrihet att uppnå målen. 

Svensson (1997)  har samma syn på verksamheten när de sätter upp mål, att den ansvarige 

har fria möjligheter att själv styra för att nå målet. För att inte direkt bekymra sig för hur 

arbetet utförs, bör målen standardiseras och göras mätbara. Som exempel har budgeten blivit 

ett viktigt styrinstrument med uppföljning och rapportering, där mål mäts i förhållande till 

de resurser som använts (Norbäck & Targama, 2009). Kastberg och Siverbo (2007) 

beskriver att aktivitetsbaserad finansiering av sjukvården visar en ökad 

kostnadsmedvetenhet och fokus på hushållning av ekonomin. Detta sågs som ett problem ur 

ett kvalitetsperspektiv från sjukvårdspersonalen. De upplevde att ekonomiska faktorer hade 

fått mer uppmärksamhet på bekostnad av vården. Läkarna ansåg att de var mer styrda av 

ekonomiska skäl och att detta innebar att deras arbetstillfredsställelse minskat. De kände sig 

begränsade av behovet att göra ekonomiska överväganden och ansåg att detta påverkade 

deras autonomi och inflytande. 

Merchant och Van der Stede (2012) delar upp arbetet med att införa och använda 

målstyrning i fyra delar. Först kommer att bestämma vad som ska mätas, därefter hur det ska 
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mätas och sedan bestämma vilken nivå på målen som ska mätas, samt till sist koppla 

belöning till målen. 

Vad som ska mätas är utmanande för organisationen. Arbetet behöver anpassas till de olika 

intressenterna i och runt organisationen. Vad ska organisationens mål vara och hur ska 

målen prioriteras?  Risken finns att målen prioriteras före övrig verksamhet och 

organisationen ”får vad de mäter” (Merchant & Van der Stede, 2012). Ett sådant problem 

beskrev Östergren och Sahlin-Andersson (1998) där läkarna började utföra de lönsamma 

operationerna och behandlingar istället för andra då ekonomiska mål prioriterades. Därför är 

det viktigt att inte bara organisationen bestämmer vad som ska mätas utan också utifrån vad 

medarbetarna tycker (Merchant & Van der Stede, 2012). Detta kan annars bli ett problem i 

organisationer när de sätter upp mål. Lindmark & Önnevik (2006) poängterar också att vid 

utveckling av en organisation bör ledningen börja med att se över vilka mål och strategier 

organisationen har. Ledningen bör försäkra sig om att målen och strategierna är tydliga, 

välkända och implementerade på organisationens olika nivåer. Är inte målen tydliga för 

medarbetarna kan det leda till frustration, sänkt effektivitet, stress och missförstånd. 

Delaktigheten i framtagandet av målen och strategier är också en viktig del för att skapa 

motivation och trivsel bland medarbetarna. Merchant och Van der Stede (2012) ser dock en 

risk att målstyrning inte fungerar i alla situationer. För att det ska fungera krävs att 

organisationen kan fastställa vilka de önskade målen är och att de anställda har inflytande på 

målen och kan påverka dessa. Ytterligare en risk kan vara att ledningen sätter mål för sig 

själva utan att kommunicera ut de till medarbetarna. Om medarbetarna inte är medvetna om 

målen kan de börja känna sig ensamma och inte delaktiga och får svårt att känna sig 

motiverad (Carrigan, 2011).  En viktig förutsättning är att medarbetarna inom organisationen 

har fått information om mål kommunicerad på ett tydligt sätt (Merchant & Van der Stede, 

2012).  

Hur målen ska mätas är en kritisk del i målstyrningen. Vanligtvis görs objektiva finansiella 

och icke finansiella mätningar men det finns också subjektiva bedömningar. Mätningarna 

varierar beroende på var och på vilken nivå i organisationen de görs. Detta medför att 

mellanchefer behöver kunna översätta högre finansiella mål till lägre operativa mål 

(Merchant & Van der Stede, 2012). I målformuleringen är det viktigt att målen som 

formuleras är definierade och mätbara. Risken är att om målen inte är definierade och 

mätbara kan inte medarbetarna veta vad som ska uppnås och målen kan då inte heller 

utvärderas (Svensson, 1997). Om inte medarbetarna vet vilka mål som är aktuella, hur de är 
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definierade eller hur de ska mätas finns det problem, i och med att det är medarbetarna som i 

praktiken bestämmer vad som ska utföras eller om de vill utföra det (Brunsson & Holmblad 

Brunsson, 2009). Får inte cheferna med medarbetarna i arbetet och i besluten om vad som 

ska utföras går det inte att utöva att bra chefskap (Wikström, et al., 2004). Östergren & 

Sahlin-Andersson (1998) beskriver nya styrverktyg som införs och ska implementeras. Det 

är inte helt klart att besluten som är tagna av ledningen också utförs av medarbetarna eller att 

de genomförs på rätt sätt, framförallt gäller detta medarbetare som av tradition har arbetat 

självständigt och själva fattat beslut. Medarbetare som beslutat om, när, hur och av vem som 

patienterna ska undersökas, blir nu mer begränsade i sitt arbete och blir styrda och då kan 

det finnas en risk för konflikter, samtidigt som chefen upplever att trycket ökar på att hålla 

budgeten i balans (Wikström, et al., 2004; Östergren & Sahlin-Andersson, 1998; Winblad & 

Andersson, 2010). Risken finns med en ökad arbetsintensitet vid ett mer resultatorienterat 

ledarskap, att medarbetarna får mindre tid för reflektion och erfarenhetsutbyte med kollegor 

och chefer. Detta kan bidra till ökad stress och ge negativ påverkan på medarbetarnas 

motivation, hälsa och arbetsprestationer (Glasberg et al., 2007). Det kan även ske en krock 

mellan ledningen och medarbetarna. Medarbetarna ser inte kunder utan de ser patienter. De 

ser inte kunden/ patienten som något ekonomiskt utan de arbetar istället med att ge god 

kvalitet till patienten. Medarbetarna har också svårt att tänka sig in i det ekonomiska språket, 

de ser det som ett hot mot sjukvårdens grundläggande värden (Östergren och Sahlin-

Andersson, 1998). 

Vilken nivå på målen som ska mätas är också en viktig del i målstyrningen. Nivån påverkar 

beteendet på två olika sätt, dels genom ökad motivation genom tydliga mål för medarbetarna 

att arbeta efter då de flesta medarbetarna föredrar att arbeta mot mål, dels kan medarbetarna 

mäta sin arbetsinsats istället för att få otydligare mål som att ”gör ditt bästa” eller ”arbeta i 

en lagom takt”. Medarbetarna kan lättare ta till sig feedback om de kan förstå den och 

jämföra den med det faktiska resultatet. Ett misslyckat resultat blir då en tydlig signal till att 

medarbetarna behöver förbättras (Merchant & Van der Stede, 2012). Den information som 

uppföljning och utvärdering av målen ger är en viktig del i processen och kan användas till 

många olika syften. Informationen kan till exempel användas för att se hur målet uppfylldes 

eller att vara feedback till medarbetarna. Informationen kan även vara underlag för att 

utveckla arbetet. Det har också visats att medarbetare prioriterar att arbeta mot mål som mäts 

(Svensson, 1997). Jacobsen och Thorsvik (2008) tar upp tre delar inom målstyrningen som 

gör medarbetarna mer motiverade, det är om målen är tydliga, konkreta och om målen är 
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tidsbegränsade. Om medarbetarna uppfattar målet som utmanande och realistiskt ökar även 

motivationen för målet. Ytterligare en aspekt för att skapa bättre förutsättningar för att 

lyckas med målstyrning är det som Tengblad (2010) beskriver, att få medarbetarna i 

verksamheten att uppleva målen som meningsfulla och att vara beredda på att anstränga sig 

för att nå dem.  

Belöning kopplat till målen är den sista delen i målstyrningen. Belöningen kan vara av olika 

slag, till exempel löneökning, erbjudanden, möjligheter till utbildning eller något annat som 

medarbetaren värdesätter. Bestraffningar är motsatsen till belöningar då medarbetarna kan 

bli allt från avskedad eller degraderad till enbart utebliven belöning. Målstyrning kan också 

ha en motiverande effekt utan att vara kopplade till någon belöning. Medarbetarna kan 

drivas av sin inre belöning genom att uppfylla de mål som ställts (Merchant & Van der 

Stede, 2012). Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver att mål kan användas som 

ledningsteknik för att motivera, medarbetarna behöver incitament och mål för att vara 

drivna. Det är också viktigt för medarbetarna att avsluta sina mål. Medarbetarna får då känna 

sig färdiga och mer självsäkra oavsett hur stort eller litet målet var (Carrigan, 2011). 

Jacobsen och Thorsvik (2008) poängterar också att arbetet stärks genom att medarbetarna får 

bedömning och regelbunden återkoppling på hur arbetet går i förhållande till målen.  

3.2 Medarbetarskap 

Sjukvården kan närmast betraktas som en komplex organisation som är uppbyggd av olika 

professioner. Ledningen har en begränsad möjlighet att fördela arbetet mellan medarbetarna 

då arbetsuppgifterna ofta är reglerade i lagar och regler. Ledningen kan också få problem 

med traditioner i professionerna hur de utför sitt arbete som de lärt sig i sin utbildning och 

fortsatt under yrkets professionella utveckling. Denna problematik omnämns ofta i de större 

professionerna som läkare och sköterskor (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998). Det finns 

inte något enkelt sätt att lösa problematiken med starka professioner enligt Andersson et al. 

(2012) även fast denna situation är välkänd inom sjukvården. De beskriver dock ett par 

förhållningssätt från medarbetaskapsforskningen som kan vara en hjälp att förhålla sig till. 

Det är att skapa nya förhållningssätt hos professioner och hos cheferna, samt att skapa 

gemensamma förhållningssätt som bygger mer på samarbete än konflikt och förhandling, 

samt att gemensamt arbeta med verksamhetens mål med både ett resurs- och medicinskt 

fokus. Medarbetarskap är ett begrepp som alltmer kommer fram i svenskt näringsliv som en 

organisationsform som bygger på en aktiv och ansvarstagande medarbetarroll (Tengblad, 

2010). Andersson och Tengblad (2009) uttrycker idealet för medarbetarskap, när det finns en 
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positiv relation mellan medarbetare och chef. Detta kan dock endast ske då båda parter, chef 

och medarbetare tar ansvar för relationen. Medarbetaren blir då medproducent i ledarskapet 

samtidigt som chefen arbetar för skapa förutsättningar för att detta ska ske.  

I Wikström och Dellves (2009) studie om ledarskap inom sjukvården delar de upp 

ledarskapets olika dilemman i tre logiker; administrativa-, strategiska- och 

medarbetarskapslogiken. Medarbetarskapslogiken beskriver de som en pågående process där 

chef behöver vara närvarande, tillgänglig och agera i nära anslutning till det dagliga arbetet. 

Chefer inom vården lägger ungefär hälften av sin arbetstid på möten, både planerade och 

oplanerade. Oftast var mötena med ett fåtal personer, till exempel var drygt en tredjedel av 

mötena med enbart en annan person. De vanligaste mötena var med medarbetarna och 

inträffade oftast på chefens kontor eller ute på enheten (Arman et al., 2009). Förtroende och 

engagemang skapades i denna process mellan chef och medarbetare. Ledare poängterade 

vikten av att ta tid till att kommunicera med medarbetarna och att hålla sig aktiv och 

uppdaterad i det kliniska arbetet, att detta skapar förtroende hos medarbetarna.  Utmaningen 

tyckte cheferna var att skapa det klimat som bidrog till medarbetarskap, att ta ansvar, vara 

engagerad och kreativ till förbättringar (Wikström och Dellve, 2009).  

För att skapa medarbetarskap i en organisation är det några förutsättningar som behöver 

uppnås. Det behövs tålamod och tid till att förändra förhållningssätt och mänskliga 

relationer, att få både ledare och medarbetare att ta ansvar för interaktionen och relationen 

mellan dem och utveckling av den. Det finns på många håll starka kulturella förhållningssätt 

som påverkar ledare och medarbetare. I dessa fall kan det vara mer lämpligt att börja med att 

öka ansvarstagandet i yrkesrollen och kunna kommunicera mer och samarbeta på ett 

effektivare sätt. Införandet av medarbetarskap bör därför göras på de arbetsplatser där 

medarbetarna är mottagliga för synsättet och har intresset för att fortsätta utvecklas 

(Andersson & Tengblad, 2009).  

3.2.1 Medarbetarskapstrappan 

Tengblad (2010) beskriver fem olika kategorier av organisatoriska medarbetarskapsroller 

och hur de uttrycks i olika organisatoriska former. Vilken form som rekommenderas beror 

på situationen. Det traditionella medarbetarskapet behövs om förmågan att ta ansvar är 

begränsad hos medarbetarna. För att en utveckling ska ske inom medarbetarskapet är någon 

av grupp-, organisation- eller individorienterat ledarskap att föredra.   
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Traditionellt medarbetarskap, är den form av medarbetarskap där det saknas den aktiva 

rollen av medarbetarna, det finns ett vi-och-dom tänk mellan chef och medarbetare. Ledaren 

tar ansvar och delar ut arbetsuppgifterna efter order och ger instruktioner. Medarbetarna ges 

inget utrymme för delaktighet eller utveckling, utan de ges endast möjlighet att utföra de 

specifika arbetsuppgifterna som utdelats av ledaren (Tengblad, 2010; Granberg, 2011; 

Andersson & Tengblad, 2009).  

Organisationsorienterat medarbetarskap, sker när medarbetarna fått relativt stort ansvar 

men även befogenheter. Organisationen har lyckats att få en aktiv och ansvarstagande 

medarbetarroll. Dock finns det en förväntan på hur rollen ska fungera, arbetet ska utföras 

enligt riktlinjer och arbetssätt som ledningen bestämt. Medarbetaren får därmed inte något 

självstyre utan endast tydligt delegerade ansvar och befogenheter (Tengblad, 2010; 

Granberg, 2011; Andersson & Tengblad, 2009). Tengelin et al. (2011) beskriver liknande i 

sin studie att cheferna försöker göra sig umbärliga, ett gott chef- och ledarskap är inte 

detsamma som att alltid vara närvarande och kontrollerande, utan att få verksamheten att 

fungera utan chefens närvaro, att våga släppa kontrollen och delegera ansvar. Dock behöver 

chefen finnas tillgänglig för medarbetarna, att skapa närhet, förtroende och vara tillgänglig 

för medarbetarnas behov. 

Grupporienterat medarbetarskap, bygger på att ganska självständiga arbetsgrupper har stort 

inflytande över hur arbetet ska planeras och vem som ska utföra de olika arbetsuppgifterna. 

Arbetsgruppen får överta hela eller delar av arbetsledarfunktionen, ofta med en utsedd 

gruppledare. Dock är det svårt för grupperna att helt sköta arbetsledningsfunktionen. 

Erfarenheter har visat att vid till exempel konflikter behövs en tillgänglig chef som kan 

hjälpa gruppen. Chefen behövs dock fortfarande vid naturliga chefsuppgifter som 

utvecklingssamtal, lönesättning och rekrytering. Chefen kan även vara en del i att utöva 

ledarskap som skapar stärkt engagemang och utveckling i gruppen (Tengblad, 2010; 

Granberg, 2011; Andersson & Tengblad, 2009). Tidigare forskning har visat på problem att 

styra professionerna. Norbäck och Targama (2009) beskriver att det är vanligt att endast 

läkare lägger schemat för klinikens läkare. Argumentet för detta är att endast en läkare kan 

avgöra hur specialisterna ska arbeta. Östergren och Sahlin-Andersson (1998) beskriver den 

komplexa rollen att styra professionerna, till exempel att deras kompetens anses vara 

komplicerad och speciell och kan inte styras av dem som inte har samma utbildning. 

Ledningen har då endast en liten möjlighet att styra yrkesgruppen med regler och direktiv 

utan arbetet kännetecknas mer av autonomi och ansvar.  



 
 

19 
 

Individorienterat medarbetarskap, sker i de yrken där medarbetarna traditionellt har fått 

agera självständigt i sitt arbete. Krav har då ställts på medarbetaren att själv ta egna initiativ 

och beslut. Utmärkande för detta medarbetarskap är att medarbetaren fått stort individuellt 

ansvarstagande. Medarbetaren är också ofta mycket engagerad i arbetet och 

utvecklingsorienterad. Nackdelen är dock att detta oftast är kopplat till medarbetarens egna 

uppdrag än den gemensamma utvecklingen. Medarbetaren är inte beredd att lägga tid på 

aktiviteter som inte leder till personliga fördelar. Ytterligare en negativ del är att 

gemenskapen på arbetsplatsen är svag och medarbetarna ser varandra mer som konkurrenter 

om ökad lön, befordran och kamp om attraktiva uppdrag. I organisationer där detta tillämpas 

behövs en chef som kan bidra till att skapa samarbete mellan medarbetarna och få dem att 

hjälpa varandra till bättre resultat (Tengblad, 2010; Granberg, 2011; Andersson & Tengblad, 

2009).  

Ledarlöst medarbetarskap, finns i organisationer där det saknas en formell chef eller där 

chefen endast är symbolisk eller endast en administrativ roll. Oftast saknas det en relation 

eller så är relation outvecklad mellan medarbetare och chef. Detta kan ske då arbetet sker så 

självständigt och med en social prestige att chefen får en svag ställning. Det kan också ske 

då chefen inte utför sin ledarfunktion på ett kompetent sätt och en ”låt-gå” anda skapas på 

arbetsplatsen (Tengblad, 2010; Granberg, 2011; Andersson & Tengblad, 2009). 

3.2.2 Medarbetarskapshjulet 

För att skapa framgångsrikt medarbetarskap beskriver Tengblad (2010) samt Andersson och 

Tengblad (2009) en modell som förklaras som ett ”medarbetarskapshjul” som utgörs av fyra 

begreppspar; förtroende och öppenhet, gemenskap och samarbete, engagemang och 

meningsfullhet samt ansvarstagande och initiativförmåga. Modellen kan även utvecklas med 

aktiviteter som påverkar en positiv arbetsplatsutveckling (se figur 1). För att utveckla 

förtroende och öppenhet är dialog viktigt, att det sker både mellan medarbetarna men även 

mellan medarbetare och chef. För att skapa ökad gemenskap och samarbete är sociala 

aktiviteter viktigt, för att bidra till en bättre stämning och samhörighet. Engagemang och 

meningsfullhet utvecklas genom delaktighet av medarbetarna i visions- och 

utvecklingsarbetet, till sist utvecklas också ansvar och initiativförmåga genom ömsesidiga 

åtaganden (Tengblad, 2010). Dock poängteras att medarbetarskapshjulet inte startas av sig 

själv utan när majoriteten av medarbetarna bestämt sig för att börja snurra hjulet. En chef 

som vill påverka att detta hjul snurras igång behöver sätta av tid för interaktion och 

relationsskapande med medarbetarna (Tengblad, 2010). 
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Förtroende och öppenhet   

Det är viktigt för medarbetarna att kunna känna förtroende för medarbetare och chefer. 

Förtroende handlar inte direkt om att tycka om varandra men att kunna lita till varandras 

professionalitet. För att förtroende ska växa fram är öppenhet viktigt, för att kunna förstå hur 

andra personer agerar och tänker. Förtroendefulla situationer är då medarbetare och chefer 

kan gå in i situationer utan att behöva ha kontroll över den, att våga lita på någon utan att ha 

kontroll över den. Förtroende är något som skapas under tid genom att människor interagerar 

med varandra. Förtroendet kan delas upp i två delar, person- och systemförtroende. 

Personförtroende i de personliga situationerna på arbetsplatsen och systemförtroende till 

funktioner i organisationen som chefer och medarbetare i allmänhet samt regelsystem som 

till exempel arbetsrättsliga regler (Andersson & Tengblad, 2009). För att öka förtroendet och 

öppenheten i organisationen är dialog en viktig del, både mellan medarbetare men också 

med chefer (Tengblad, 2010). Kullén-Engström (2009) beskriver relationen mellan 

medarbetare och chef som en viktig del i ledarskapet, att relationen utvecklas när ledaren är 

tillgänglig, tar ansvar och står för en öppenhet. 

Gemenskap och samarbete 

Ett av nyckelorden i medarbetarskapet är samarbete. Medarbetarskapet handlar om 

samarbete mellan chef, medarbetare, grupper och inom grupper. När samarbetet avser inom 

gruppen är det viktigt att medlemmarna hjälper varandra för gruppens gemensamma uppgift, 

utan att någon har tillgodo på någon annan. Det finns dock en risk med starka och 

sammansvetsade grupper, det riskerar att bli svårare att få dem att samarbeta med andra 

grupper eller att intressera sig för andra uppgifter. Gränser kan också skapas mellan grupper 

utöver den organisering som organisationen valt, till exempel att läkarna känner större 

gemenskap med andra läkare än annan personal på avdelningen. För att undvika att gränser 

skapas mellan grupper kan ”arenor” skapas för medarbetarna att skapa en personlig relation. 

När en personlig relation finns tar den över tidigare konflikter och traditioner mellan grupper 

som kan vara ett hinder för samarbete (Andersson & Tengblad, 2009). En viktig del i arbetet 

med att öka gemenskapen och samarbetet i organisationen kan vara sociala aktiviteter, att 

göra någon aktivitet som kan bidra till en bättre stämning och samhörighet i organisationen 

och således skapa ökad gemenskap mellan medarbetarna (Tengblad, 2010). Delar av detta 

framkom också i Wikström et al., (2004) studie. Cheferna framhöll att en viktig dimension 

var sättet att leda medarbetarna och få dem delaktiga i beslutsprocesser på klinikerna. Flera 

chefer uttryckte också att det inte går att utöva ett bra chefskap om inte medarbetarna är med 
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i besluten. Dock är detta ett problem inom sjukvården, då läkare kan känna mer gemenskap 

och vara mer lojala till professionen än till den verksamhet de arbetar i (Kullén-Engström, 

2009; Andersson et al. 2012).  

Figur 1, Medarbetarskapshjulet, utbyggd version (Tengblad, 2010) s. 26 

Engagemang och meningsfullhet 

Engagemang innebär inte bara att vara engagerad i sina arbetsuppgifter och utföra de på ett 

bra sätt. Engagemang i medarbetarskapet handlar också om att ta ansvar för vad som är bra 

för organisationen och vara en aktiv del i utvecklingen av arbetsplatsen. Om inte 

arbetsuppgifterna känns engagerade, meningsfulla eller stimulerande för medarbetarna är det 

viktigt att ledningen tar ansvar och försöker få arbetet mer meningsfullt. Det finns flera 

motivationsteorier som fokuserar på situationens betydelse och hur medarbetarna blir 

motiverade. Det är då viktigt för chefen att förstå varje medarbetares sätt att bli motiverad. 

Ett vanligt problem är att chefen inte känner till medarbetarens motivationssätt utan utgår 

från mer generella teorier om hur medarbetare motiveras. Det är dock genom att veta varje 

medarbetares sätt att bli motiverad som chefen kan förbättra engagemanget och 

meningsfullheten i arbetet (Andersson & Tengblad, 2009).  Tengblad (2010) beskriver att 

genom att ge medarbetarna ett större inflytande och delaktighet i visions- och 

utvecklingsarbetet kan det skapas ett ökat engagemang och större meningsfullhet hos 

medarbetarna. Risken finns dock att engagemanget bland medarbetarna kan vara starkt för 

patienterna, men engagemanget för arbetsgivaren och organisationen i stort kan vara svagt. 

Då engagemanget för organisationen är svagt kan det vara svårt att få medarbetarna 

engagerade i gemensamma frågor i organisationen (Andersson et al. 2010). Wikman (2005) 



 
 

22 
 

menar att medarbetare som är engagerade kan ses som en tillgång för organisationens 

effektivitet och produktivitet. Engagerade medarbetare tenderar att vara mer kreativa, ha 

lägre sjukfrånvaro samt mindre benägna att söka sig från organisationen.  

Ansvar och initiativförmåga 

Under 1990-talet fanns en tro på att ökat ansvar gav ökad effektivitet. Detta skiljde sig 

mellan medarbetare då vissa blev mer effektiva och andra mindre effektiva och såg ansvaret 

mer som en börda. Många medarbetare ville samtidigt få en ökad ekonomisk kompensation 

för sitt ökade ansvarstagande då arbetet blev mer betungande. Dock finns det en gräns för 

ansvarstagande som chefen bör förstå för att undvika stress och utbrändhet. För att få ett 

ökat ansvar och initiativförmåga hos medarbetarna är det är viktigt för chefer att inte alltid 

vara den som vet bäst. Det kan kväva medarbetarnas initiativförmåga och ansvarstagande. 

Är chefen mer för starkt ledarskap och ”one man show” riskerar medarbetarna tappa 

självförtroende och initiativförmåga (Andersson & Tengblad, 2009). För att stimulera 

medarbetarnas ansvar och initiativförmåga kan ömsesidiga åtaganden påverka detta i positiv 

riktning (Tengblad, 2010). Även om ansvars och initiativförmågan är hög bland 

medarbetarna kopplat till deras arbetsuppgifter kan den dock vara låg kopplat till 

organisationsgemensamma frågor, att till exempel ansvara för att skapa en god arbetsplats 

(Andersson et al. 2010).  

3.3 Teorisammanfattning 

Teorin kan sammanfattas till flera olika nyckelbegrepp, målstyrning uppdelat på vad som 

ska mätas, hur det ska mätas, på vilken nivå de ska mätas och belöning kopplat till målen. 

Medarbetarskapet kan delas upp i olika organisatoriska medarbetarskapsroller samt en 

modell över hur framgångsrikt medarbetarskap skapas genom förtroende och öppenhet, 

gemenskap och samarbete, engagemang och meningsfullhet samt ansvarstagande och 

initiativförmåga.  

Sammanfattningsvis kan teorin beskrivas hur målstyrningen kan användas i organisationer 

sammankopplat med medarbetarskapet, hur vårdcentralerna arbetar med att ta fram mål, om 

målen anpassas efter intressenterna i organisationen, hur målen prioriteras, om medarbetarna 

är delaktiga och medvetna om vilka mål som tas fram. Den kan också beskriva hur målen 

ska mätas och vilken nivå på målen som ska mätas på vårdcentralerna, om målen är 

definierade och mätbara, är de finansiella eller icke-finansiella mål, är de uppnåeliga, 

upplevs målen meningsfulla samt hur medarbetarnas engagemang och samarbete är för 
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målen. Till sist kan även teorin beskriva hur målen belönas och följs upp, och om det finns 

en belöning kopplad till målen. Medarbetarskapet kan också kopplas till de olika 

organisatoriska medarbetarskapsrollerna och hur organisationen möjliggör medarbetarskapet 

att utvecklas, samt hur medarbetarskapet inom målstyrningen upplevs och hur utvecklingen 

av medarbetarskapet sker genom modellen ”medarbetarskapshjulet”. 
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4 Empiri 

I empirikapitlet presenteras det material som har samlats in till studien. Kapitlet börjar med 

en kort beskrivning av Närhälsan, den offentliga primärvården i Västra Götaland. Vidare 

presenteras det empiriska materialet per vårdcentral.  

4.1 Närhälsan 

Närhälsan är namnet på den offentliga primärvården i Västra Götaland. Närhälsan består av 

flera olika verksamheter bland annat vårdcentraler, rehabilitering, mödrahälsovård med 

mera. Närhälsans vårdcentraler uppgår till 113 stycken i hela Västra Götaland. Inom VG 

Primärvård som är namnet på vårdvalet i Västra Götalandsregionen är Närhälsan 

marknadsledande med 1 035 533 listade patienter vilket innebär 65 % av marknaden. 

Närhälsan har cirka 3700 medarbetare anställda på de olika vårdcentralerna. De två största 

personalgrupperna är sköterskor (distrikts- och sjuksköterskor) och läkare. Den totala 

omsättningen för vårdcentralerna i Närhälsan uppgick till cirka 3,9 miljarder kronor 

(Årsredovisning Primärvården Västra Götaland, 2013).  

4.2 Vårdcentral A  

På vårdcentral A arbetar ungefär 20 till 25 medarbetare. Respondenterna består av 

vårdcentralschef A som är distriktsläkare i sin grundprofession och har varit chef i ungefär 

två år, har viss ledarskapsutbildning och även en kortare tids erfarenhet av ledarskap. Läkare 

A är distriktsläkare och har arbetat på vårdcentralen i cirka två och ett halvt år. Sköterska A 

är distriktssköterska och har arbetat på vårdcentralen i cirka ett och ett halvt år. 

Skapande av mål 

Vårdcentralen A skapar mål som både chef och medarbetare arbetar gemensamt med att ta 

fram. Detta sker både på arbetsplatsträffar (APT) och på utvecklingsdagar. Respondenterna 

uttrycker att alla medarbetare är delaktiga i arbetet att ta fram mål och har möjlighet att 

påverka vilka mål som ska gälla. Sköterska A uttrycker att de alltid kan framföra vad de 

tycker så länge det fungerar men att de får kompromissa så de kommer överens. Idéer om 

mål kan komma från olika håll eller från medarbetarna själva. Målen kan till exempel 

komma från olika vårdprogram som en specifik grupp har ansvar för, från utbildningar som 

medarbetarna varit på eller från de intäktsvariabler som är från ersättningsmodellen i 

vårdvalet. 
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Vissa mål kan dock inte vårdcentralen själva påverka, vissa mål har skapats övergripande av 

förvaltningen eller av andra aktörer och intressenter i primärvården. Respondenterna 

beskriver att de själva styr de mål de har i det dagliga arbetet och vad de utför, men att de 

samtidigt blir styrda eller påverkade uppifrån om vilka mål som ska finnas på vårdcentralen. 

Ett exempel på detta är målet för hur länge en patient får vänta på läkartid som mäts av SKL. 

Vissa mål kan vara otydliga, vårdcentralschefen beskriver att vissa mål inte är helt spikade, 

utan att en del mål är mer generella efter vad som ger ersättning i Krav och kvalitetsboken 

(KOK-boken).  

Läkare A beskriver att läkarna i läkargruppen går igenom de mål som kommer utifrån och 

hur de ska arbeta med dessa i praktiken. Prioriteringen bland målen som finns på 

vårdcentralen sker av vårdcentralschefen. Medarbetarna har i de flesta fall inte tid att 

diskutera de olika målen och vilka som ska prioriteras. Vårdcentralschef A beskriver också 

att medarbetarna har fullt upp med sitt arbete men att de ibland ger förslag på förändringar 

eller förbättringar för vårdcentralen. Läkare A förklarar att de ibland får information om 

nyheter och förändringar som kan påverka verksamheten och ger förslag om ändring, men 

det mesta går chefsvägen till medarbetarna på vårdcentralen.  

Användning av mål 

Vid användningen av mål upplever sig vårdcentralschef A nästan som tjatig på medarbetarna 

om målen och att alla mål är viktiga. Samarbetet kring målen upplever respondenterna som 

bra. Medarbetarna har förståelse för målen både inom yrkesgruppen och hela gruppen på 

vårdcentralen och om de behöver hjälp av någon så ställer de oftast upp för varandra. Läkare 

A beskriver att de försöker arbeta efter målen som de tagit fram eller fått till sig att arbeta 

efter. Det går oftast bra men ibland kan det vara svårt att veta om de nått målen eller inte. 

Om de jobbar efter ett mål behöver de också veta om de har nått upp till dem eller inte. 

Vårdcentralschef A upplever de mål som är satta på vårdcentralen som meningsfulla. Dock 

kan det bli slitsamt för medarbetarna i vissa situationer, när de samtidigt har mycket att göra 

ska de också tänka på att uppfylla målen. Medarbetarna är medvetna om att ekonomin styr 

vårdcentralen och att de då måste jobba med många patienter och diagnoskodning. 

Vårdcentralschefen beskriver också medarbetarna som ansvarstagande för de mål som de 

satt, ett exempel som tas upp är sköterskorna som arbetar i telefon. Även om klockan är 

kvart i fem, de har varit på möte och inte arbetat i telefon och kön på samtal är lång, tar de 

ansvar och sköter alla samtal innan de går hem, för att få 100 % i telefontillgänglighet som 
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är ett av målen. Sköterska A upplever att medarbetarna är engagerade och arbetar mot målen 

hela tiden, att vårdcentralen ska gå runt och fungera. Sköterska A förklarar; 

”Hade vi inte gjort det hade vi tappat patienter”  

Även läkare A uttrycker sitt ansvar för målen för sina arbetsuppgifter, att göra det så bra 

som möjligt och komma med idéer om hur arbetet kan förändras för att bli bättre, till 

exempel diskutera med sina kollegor om de ska använda denna medicin trots att den är 

dyrare. Om det finns billigare eller bättre mediciner att använda. Läkare A upplever också 

sina kollegor som måldrivna men ibland kan det bli för mycket fokus mot mål bara för 

pengarnas skull. Läkare A upplever att de flesta vill nå ett mål, men att det är för att få ett 

bra patientarbete. Läkare A upplever också att en del mål kan vara svåra att arbeta mot i 

samband med införandet av vårdvalet. Det finns mål som ger poäng och pengar men som i 

stort inte gynnar patienten. Vissa av målen känns meningsfulla men vissa inte, de får inte gå 

till överdrift. Läkare A uttrycker; 

”Det är det här med pengarna och så, jag förstår att man måste få in 

pengar till vårdcentralen men jag tycker inte att det ska gå ut över en 

patient bara för att nå ett visst mål, ska patienten ständigt må dåligt i 

magen eller vara yr bara för att vi ska nå ett mål” 

Även vårdcentralschef A beskriver ett liknande problem som fanns i början i vårdvalet om 

målsättningar om att till exempel öka diagnoskodningen för att påverka den uppmätta 

vårdtyngden för vårdcentralen och på så vis öka intäkterna. Vårdcentralschef A uttrycker; 

”Det är inget mål för patienten utan för ekonomin, men det är ekonomin 

som styr oss” 

Samtliga respondenter beskriver att det kan bli en krock mellan vårdcentralens mål och 

medarbetarens mål. Det kan till exempel vara att medarbetarna prioriterar att vidareutbilda 

sig eller att vårdcentralen vill förändra verksamheten så det påverkar medarbetarna 

arbetsklimat men med en förväntan om att öka tillgängligheten. Sköterska A upplever dock 

att det alltid är en krock mellan ekonomin och arbetet. De ska tänka på vad de gör och 

samtidigt erbjuda patienten det bästa de har. Patienten kommer alltid i första hand men de 

har alltid ekonomin i baktanken, de tänker på vad de använder vid omläggningar men 

patienten måste må bra. Sköterska A uttrycker; 
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”Man har ju patienten framför sig här och då får man ta den i första 

möjliga mån.”  

Även läkare A har en liknande syn på den krock som kan bli mellan målen som 

vårdcentralen kan ha, med vad han som läkare har för mål. Läkare A uttrycker; 

”Jag försöker vara en bra läkare för mina patienter, det är mitt första mål 

att hjälpa dem med vad de behöver ha” 

Uppföljning av mål 

Uppföljningen av målen på vårdcentral A sker på APT. Uppföljningen sker inte på varje 

APT utan det blir mer vartannat mellan var fjärde och var sjätte vecka. Uppföljningen sker 

både av de mer kortsiktiga målen från till exempel föregående möte men även mål som finns 

på längre sikt. Det är vårdcentralschefen som håller i uppföljningen, ofta sker uppföljningen 

i pengar upplever läkare A om de fått in pengar på de olika målen. Läkare A uttrycker;  

”Det är väldigt mycket fokus nu för tiden på pengar istället för hur det var 

förut, mer på patienten” 

Uppföljningen sker också efter hur det fungerar i verksamheten, inte bara efter målen. 

Uppföljningen skiljer också beroende på hur viktigt målet är. I uppföljningen konstateras 

delvis hur målen har uppfyllts men vårdcentralen jämför sig även med andra vårdcentraler 

hur de har gjort. Medarbetarna kommer också med förslag på vad som kan förbättras och 

vad som kan ändras för att uppfylla målen. Vid något tillfälle ha de analyserat resultatet i 

mindre grupper men även i hela gruppen.  

Sköterska A upplever att uppföljningen sker nästan varje APT då målen bakas in i det mesta 

som sker på vårdcentralen. De händer också att målen kommer upp till diskussion vid fikat 

eller liknande, det blir nästan en ständig dialog med varandra. Läkare A beskriver att det 

ibland kan vara svårt och veta om de har nått målen eller inte. Om de jobbar mot målen 

behöver de även veta om de har nått upp till dem eller inte.  

Respondenterna upplever att de når upp till målen, men de är inte för lätta att nå och att de 

kan bli bättre på att nå dem. Det finns specifika mål som de kan bli bättre på som 

kvalitetsindikatorerna uttrycker vårdcentralschef A. Sköterska A tycker att det är viktigt att 

ha mål att sträva emot och att målen som de har motiverar dem. Vårdcentralschef A 

uttrycker sitt engagemang för målen, att; 
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”vi är ju till för patienterna och då måste vi uppnå vissa mål för att hålla 

kvalitet och kvantitet”  

Medarbetarskap 

Ledarskapet på vårdcentral A beskrivs av medarbetarna som öppet, lyssnande och att 

medarbetarna har en bra relation till vårdcentralschefen. Både läkare A och sköterska A 

uttrycker att vårdcentralschefen finns tillgänglig och medarbetarna har möjlighet att komma 

och ställa frågor eller diskutera. Vårdcentralschefen har en bra struktur på vårdcentralen och 

om något inte fungerar tas det upp med medarbetaren och han följer också upp hur det har 

gått. Vårdcentralschef A upplever själv att tiden till att vara chef inte räcker till, det blir 

slitningar mellan att arbeta kliniskt som läkare samtidigt som han arbetar som 

vårdcentralschef. Vårdcentralschefen uttrycker att han är tillgänglig för medarbetarna och 

känner att de kan ta upp frågor med honom men att det har sitt pris, att medarbetarna ofta 

kommer med frågor flera gånger om dagen.  

När det gäller hur fördelningen av arbetet sker beror det på uppgiften. Vårdcentralschef A 

uttrycker att vissa uppgifter får gruppen själva resonera om tillsammans, men vissa uppgifter 

som mer ligger inom någon medarbetares område frågar vårdcentralschefen om det passar 

medarbetaren. Läkare A upplever att vårdcentralschefen ofta har funderat ut vem som passar 

bäst för uppgiften. I det dagliga arbetet har sköterskorna möjlighet att påverka sitt arbete 

genom att de styr över sina tidböcker och bestämmer själva om antal patienter eller vilken 

tid de behöver beskriver vårdcentralschef A. Sköterska A har samma syn på arbetet att det 

går att styra arbetssituationen, att de har sin tidbok och den bestämmer de över. För läkarna 

är det svårare uttrycker vårdcentralschef A.  

”Det är värre för doktorerna, de är fullbokade jämt och så blir det extra 

när de (patienterna) dyker upp” 

Arbetsklimatet uttrycks av samtliga respondenter som bra. Respondenterna upplever att de 

kan ta upp frågor och diskutera öppet med övriga medarbetare. Det är inte något problem att 

gå till vem som helst och fråga. Läkare A uttrycker att det är viktigt att kunna ta upp frågor 

på läkarmöten och att det finns tid till detta, inte bara diskutera ekonomi och medicin utan 

även andra frågor. Respondenterna upplever också att medarbetarna samarbetar kring målen 

i verksamheten. Sköterska A uttrycker att ansvaret ligger på hela arbetsgruppen, inte bara på 

medarbetaren, de hjälps åt och arbetar åt samma håll. Ibland är det lättare och ibland är det 

tyngre men att de stöttar varandra när det är tyngre. Respondenterna beskriver aktiviteter 
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som har påverkat arbetsmiljön positivt på vårdcentralen. De har haft olika aktiviteter, till 

exempel utvecklingsdagar, aktiviteter tillsammans efter arbetet som matlagning eller 

vandring och att många brukar vara delaktiga i detta. Respondenterna upplever att dessa 

aktiviteter stärker relationerna och gemenskapen på vårdcentralen. Även fikat på fredagar är 

en aktivitet som beskrivs som viktig för arbetsklimatet på vårdcentralen. 

Respondenterna har också idéer om hur arbetsmiljön skulle kunna utvecklas på 

vårdcentralen. Förslag finns på att skapa grupper, tvärgrupper som kan diskutera specifika 

mål men även andra delar. De vill även fortsätta med de aktiviteter de gör idag för att 

behålla det arbetsklimat som redan finns. Sköterska A uttrycker att det är viktigt att få träffas 

i lugn och ro, det är mycket att göra på en arbetsdag.  

4.3 Vårdcentral B  

På vårdcentral B arbetar ungefär 10 till 15 medarbetare. Respondenterna består av 

vårdcentralschef B som är sköterska i sin grundprofession och har varit chef i ungefär ett 

och ett halvt år, har tidigare gått utbildning i organisation och ledarskap samt interna 

utbildningar. Läkare B är distriktsläkare och sköterska B är distriktssköterska och båda har 

arbetat flera år på vårdcentralen. 

Skapande av mål 

Vårdcentral B skapar mål genom att medarbetarna diskuterar och ger förslag på APT, målen 

kan komma från KOK-boken, vårdprogram eller från patientenkäter. Målen som bestäms 

anpassas för vårdcentralen och medarbetarna går igenom rent praktiskt om målet. Vilka som 

är inblandade, hur mycket tid som behövs, vem som ansvarar och när målet ska följas upp. 

Sköterska B förklarar att han även kan gå direkt till vårdcentralschefen och beskriva ett mål 

som de borde arbeta mot och som kan tas upp på nästa APT.  Läkare B förklarar att 

vårdcentralschefen har en stor del i vilka mål som tas fram, att vårdcentralschefen kan KOK-

boken bäst och har det ekonomiska ansvaret. Vårdcentralschefen får också information från 

ledningsguppen om olika mål som de borde satsa på. Vårdcentralschef B uttrycker att det är 

enklare att ta mål från KOK-boken för den säger vad de ska göra, det är svårare med mål för 

patientnöjdheten. Läkare B upplever att förslag på nya mål blir begränsat om medarbetarna 

har för hög arbetsbelastning, har medarbetarna lite ”luft” i arbetet engagerar de sig gärna i 

andras mål eller att komma med nya förslag på mål. Det blir en uppgift för 

vårdcentralschefen att fördela arbetsuppgifterna, så ingen har för lite medan någon annan har 

jättemycket.  
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Vårdcentralschef B förklarar att de arbetar mycket med arbetsmiljön för vårdcentralen. En 

bra arbetsmiljö genererar arbetsglädje hos medarbetarna och då blir det lättare att få resultat. 

Har de kontroll på verksamheten och vet vilka uppdrag som ska utföras blir det enklare. 

Vårdcentralschef B förklarar också att från början i vårdvalet var det otydligt vad de skulle 

uppnå och hur de skulle få rutinerna att stämma. Nu vet de vad som förväntas och alla 

känner till det, det är många mål men det är samtidigt många mål för samma 

sjukdomstillstånd och det har sin fördel. Läkare B uttrycker att de är viktigt att de är noga 

med vad de arbetar med och är tydliga så det går att följa upp.  

Användning av mål 

I arbetet med målen på vårdcentral B upplever respondenterna att alla medarbetare är 

delaktiga och samarbetar. Vårdcentralschef B beskriver att flera yrkesgrupper är delaktiga i 

målen, alla är involverade fast vid olika tillfällen.  Sköterska B beskriver att målen känns 

meningsfulla och att alla medarbetare är engagerade. De hjälper varandra att uppnå målen, 

de är inte en så stor grupp och alla kan arbeta med alla. Vårdcentralschef B förklarar att även 

vid ledigheter eller liknande så vet alla vad som förväntas, de är en sådan liten grupp och 

arbetar så nära varandra. De är trygga med varandra och har arbetat länge med varandra. 

Sköterska B uttrycker att de inte är uppdelade på läkare, sköterskor och undersköterskor, 

utan de är en grupp tillsammans. 

”det är ju våran vårdcentral, det är vi som är här och jobbar” 

Vårdcentralschef B upplever sig som väldigt entusiastisk för arbetet och målen, att inget är 

omöjligt men att det handlar om planering och organisering, att ha en dialog med 

medarbetarna hur de kan arbeta smartare och så enkelt som möjligt. Vårdcentralschef B 

upplever att medarbetarna har ett driv i sig själva, att de har idéer om hur arbetet kan bli 

enklare och hur de ska få arbetet att bli bättre och effektivare. Sköterska B upplever att 

målen på vårdcentralen kan vara högt ställda, men de måste inte nå till toppen. De kan få ett 

bra resultat ändå utan att nå helt fram. Klarar de inte målen bryter de ner dem och skapar 

nya, de hjälper varandra i gruppen och vårdcentralschefen hjälper också till.   

Vårdcentralschef B förklarar att han känner ett stort ansvar för att målen ska uppfyllas. Om 

inte rutiner finns eller om de behöver förändras för att nå målen försöker han ordna det. 

Medarbetarna orkar inte hitta rutiner eller lösningar på allt, de har inte heller de 

arbetsmöjligheterna att göra det för då tappar de fart. Han försöker översätta målen rent 

praktiskt så medarbetarna förstår dem och orkar uppfylla dem. Han förklarar vad som ska 
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göras eller tar reda på vad som ska göras. Läkare B förklarar att det är viktigt att också 

avsluta tidigare mål innan de kan ta till sig nya, att prioritera äldre mål och se till att de blir 

klara. Sköterska B uttrycker att de tar ett mål i taget eller att de delar uppgifter mellan 

varandra så de inte har för många mål samtidigt. Sköterska B upplever också sitt ansvar för 

målen, har de arbetat fram ett mål måste de också arbeta efter det. Vårdcentralschef B 

förklarar att målen hänger ihop, de ekonomiska målen måste de klara för att få verksamheten 

att gå runt, det får de inte bortse ifrån.  

Läkare B förklarar att vårdcentralens egna mål är enklare att arbeta mot, toppstyrda mål blir 

svårare att ta till sig och kan lätt bli ifrågasatta eller ibland kan de kännas mindre 

meningsfulla.   

”Varför måste jag nu sätta vissa diagnoskoder efter varje 

avstämningsmöte, varför räcker det inte bara med att jag har haft 

avstämningsmöte”  

Läkare B uttrycker också att när de själva inte har valt tillvägagångssättet för 

måluppfyllelsen blir det också svårare att ta till sig än om de själva hade bestämt.  

”Klart jag pratar om motion med alla hypertoni och diabetespatienter, 

varför måste jag sätta en kod för detta?” 

Läkare B uttrycker dock att det samtidigt är bra att mäta det de gör. Då är det viktigt att de 

sätter i bockar i systemen och fyller i diagnos och åtgärdskoder. De måste göra det för att få 

bra ekonomi, men de vet inte om det blir lika bra för patienten. Sköterska B förklarar att de 

måste få en bra bakgrund och information om vad målet gäller, får de inte det är det svårare 

att ta till sig målet och arbeta mot det. Läkare B upplever ändå att vårdcentralen är bra på att 

uppfylla sina mål, men att vissa är svårare att implementera direkt. Då är det bra att pusha 

varandra, att påminna om målen. Ibland kan det finnas hinder för att målen ska nås upplever 

vårdcentralschef B, till exempel bemanningen på vårdcentralen, att vårdcentralen har en 

personalgrupp som har mycket ledighet att ta ut. Medarbetarna prioriterar då sin ledighet 

istället för vårdcentralens mål, och i så fall får de ta en dialog om varför de är på arbetet. 

Uppföljning av mål 

Vårdcentral B följer upp sina mål på APT som hålls en gång i månaden. Då följer de upp 

målen som togs fram på föregående APT, hur de utvecklat sig eller om målen är uppnådda. 

Vårdcentralschefen går också igenom övriga mål för vårdcentralen. Vårdcentralschef B 
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förklarar att han ser möjligheter i detta, medarbetarna får se vad som händer varje månad 

och att de då kan komma på saker de kan förändra eller göra på något annat sätt. Det finns 

en dialog mellan medarbetarna om hur arbetet ska förbättras. Det blir tydligare när de ser det 

svart på vitt och förstår då vad de ska göra. Ibland kan de ha tappat rutinen och behöver bli 

påmind om det. Läkare B förklarar att om de ser att de inte har nått upp till målet för FAR 

(fysisk aktivitet på recept), får de göra en satsning på det.  

Läkare B upplever att uppföljningen är det allra viktigaste, om de inte följer upp målen vet 

de inte vilken betydelse målen har för deras verksamhet. Arbetar de med ett mål och det 

visar sig att det inte spelar någon roll om de uppfyllt det eller inte, kan de lika gärna skippa 

det. Det är viktigt att de bara har de aktuella målen annars riskerar de att få för många mål 

och ingen får något andrum.  

Medarbetarskap 

Ledarskapet på vårdcentralen upplever sköterska B som bra, tydligt och att 

vårdcentralschefen ser medarbetaren. Det är också bra att vårdcentralschefen har en 

bakgrund som sköterska och därmed vet hur det är att arbeta som de. Läkare B upplever 

också att vårdcentralschefen ser medarbetaren, tar tillvara på medarbetarnas förmåga men 

har även ett öppet och målinriktat ledarskap. Sköterska B upplever att de har möjlighet att 

styra över sitt arbete. Ibland kan det vara svårt när de har akutverksamhet men i övrigt har de 

planerade tider med schema för varje dag. Är det något som inte hinns med går det planera 

in extra administrativ tid veckan därpå, det diskuterar de i sköterskegruppen. Läkare B 

förklarar att han styr mycket själv i arbetet. Han har valt sitt schema mer eller mindre själv, 

men han anpassar sig och är flexibel. Vårdcentralschef B förklarar att de får anpassa 

arbetstiden efter hur många som arbetar, därefter ansvarar medarbetarna för att fylla tiden 

med vad som är tänkt, det lägger han sig inte i. 

När det gäller hur fördelningen av arbete sker resonerar oftast gruppen tillsammans hur det 

ska fördelas förklarar respondenterna. Om inte uppgiften tillhör någons ansvarsområde, då 

har vårdcentralschefen en dialog med medarbetaren eller om någon medarbetare har 

tidsutrymme för att utföra uppgiften. Det är viktigt att det finns ett intresse för uppgiften 

annars fungerar det inte förklarar vårdcentralschef B. Arbetsklimatet uttrycks av samtliga 

respondenter som bra. Läkare B upplever det som ett arbetsklimat som det går att växa i, att 

medarbetarna känner förtroende för varandra och har en bra gemenskap. Ibland kan de ha 

olika synsätt och då reagerar han förklarar läkare B, men han ser det också som positivt med 
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en annans syn på uppgiften. Vårdcentralschef B förklarar att de har en öppen dialog på 

vårdcentralen och att det högt till tak. Det märks också på sjukfrånvaron att de har en bra 

gemenskap och bra arbetsmiljö, sjukfrånvaron är nästan 0 % förklarar vårdcentralschef B.  

Respondenterna förklarar också att de är så få så alla känner varandra. De gör aktiviteter 

tillsammans, åker på utvecklingsdagar, gör aktiviter privat vid till exempel födelsedagar och 

de fikar tillsammans varje dag. De får gemensamma minnen och skapar en personlig 

kontakt, det stärker gemenskapen. Läkare B förklarar att detta skapar en ”vi-känsla” på 

vårdcentralen som ger ökat självförtroende, ökad ansvarskänsla och en starkare grupp. 

Sköterska B beskriver att det går att gå till vem som helst på vårdcentralen och fråga om 

något, de hjälper varandra och stöttar. Respondenterna har också idéer om hur arbetsmiljön 

kan förbättras. Vårdcentralschef B förklarar att de alltid kan förbättras och de planerar att 

åka på en gemensam utvecklingsresa. Det har gjorts förändringar bland medarbetarna och de 

behöver arbeta igenom med de nya, så de vet hur de ska arbeta och att de kommer in i ”vi-

känslan”. Det är viktigt i en liten grupp att alla känner ansvar och delaktighet i arbetet, får de 

ansvar är det lättare att växa och utvecklas förklarar vårdcentralschef B.     

4.4 Vårdcentral C  

På vårdcentral C arbetar ungefär 35 till 40 medarbetare. Respondenterna består av 

vårdcentralschef C som är sköterska i sin grundprofession och har varit chef i ungefär sex år, 

har gått flera ledarskapsutbildningar och även en längre tids erfarenhet chefskap. Läkare C 

är distriktsläkare och sköterska C är distriktssköterska. De har båda arbetat över tio år på 

vårdcentralen. 

Skapande av mål 

Vårdcentral C tar fram mål för verksamheten på APT och på utvecklingsdagar. 

Vårdcentralen har på tidigare utvecklingsdagar tagit fram ett dokument med övergripande 

mål och vision för verksamheten. Respondenterna förklarar att de arbetade i tvärgrupper 

med att bryta ner de övergripande målen till konkreta mätbara mål inom de olika 

perspektiven; patient, medarbetar, verksamhets och finansiella perspektivet. 

Utvecklingsdagar har vårdcentralen varje år där chef och medarbetare diskuterar de 

övergripande målen och visionen. Alla medarbetare är delaktiga i arbetet med att skapa mål 

uttrycker respondenterna. Läkare C förklarar att på läkarmötena som är en gång i veckan går 

läkarna igenom mer praktiskt kring målen och hur verksamheten ska fungera.  
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Prioriteringar av vilka mål som ska uppfyllas har varierat förklarar vårdcentralschef C. I 

början av vårdvalet var det fokus på patienter och hur vårdcentralen skulle locka kunder. 

Senare fick finansiella perspektivet fokus med mer styrning på ersättningarna.  

”Det blir slitsamt med för mycket fokus på specifika områden, fokuserar vi 

för mycket på något område tappar vi på något annat. Viktigt att ha balans 

mellan målen och perspektiven”  

Läkare C uttrycker att de försöker prioritera utifrån de övergripande målen som är allra 

viktigast för vårdcentralen, till exempel att kunderna ska uppleva en hög tillgänglighet. 

Användning av mål 

Målen som vårdcentralen arbetar efter känns meningsfulla och konkreta så det går att mäta, 

men mycket styrs av ekonomin uttrycker läkare C. Vårdcentralschef C uttrycker att vissa av 

målen kanske är för allmänna men målen ska vara realistiska och kunna mätas. Men vissa 

mål kan vara svårare, att till exempel öka antalet patienter. Detta riskerar att bli på bekostnad 

av medarbetarna, om de får fler patienter behöver de också ge mer service och det kan slita 

på personalen. Framförallt påverkas detta vid olika tillfällen när arbetsbelastningen är högre 

vid till exempel influensatider. Samtidigt som medarbetarna ska klara av det ökade 

patienttrycket ska de även hålla målen levande och ekonomi i fokus. Sköterska C beskriver 

att de är engagerade i målen men att det är ont om tid för att uppfylla dem. Tiden är 

begränsad, de skulle behöva mer tid till att diskutera målen i olika grupper om hur de arbetat 

och vad som kan bli bättre. De kommer klockan åtta på morgonen och kör igång, de har 

knappt tid till att prata med varandra. Sköterska C uttrycker också att ibland kan målen 

kännas som för högt ställda och det kan vara svårt att prioritera mellan målen. De nekar inte 

patienter att komma dit, det är klart att de ska få komma och bli bedömda. Men har de ont 

om läkartider är det svårt och de läkare som arbetar blir inte glada. Ibland kan han höra av 

kollegor när det är hög arbetsbelastning; 

”hur roligt är det att sätta sig i telefon idag när vi inte har några tider” 

Vårdcentralschef C beskriver liknande situationer som kan uppstå vid hög arbetsbelastning, 

att det blir konflikter mellan läkargruppen och sköterskegruppen. Vid sådana situationer 

skulle de haft tid till en dialog mellan varandra för att lösa problemet beskriver 

vårdcentralschef C. I det dagliga arbetet upplever respondenterna att samarbetet fungerar bra 

mellan grupperna. Läkare C upplever att alla medarbetare är mer eller mindre engagerade i 
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de övergripande målen och att de ser mer och mer hur de alla är delaktiga i kedjan på 

vårdcentralen, att alla är lika viktiga i patientflödet.   

Läkare C upplever inte att några av vårdcentralens mål krockar med andra mål. Han 

uttrycker dock att primärvårdens mål i stort kan krocka, hur vårdcentralerna ersätts genom 

till exempel diagnoskodning. Läkare C upplever ersättningssystemet som kontraproduktivt 

att en del dubbelarbete utförs, men de måste ändå göra det så bra som möjligt och prioritera 

att lägga resurser på de patienter som behöver dem mest. Det är vad de gör som de får betalt 

för och att de gör det på ett bra sätt förklarar läkare C och beskriver situationen som; 

”Jättetråkigt att jobba när man känner att man gör ett jättebra jobb men 

sen så får man inte betalt för det, för att man glömt eller inte fått in i rutin 

att det också ska registreras på det och det sättet” 

Läkare C beskriver vidare att de har ett ekonomiskt tankesätt att inte utreda patienter i 

onödan, det är bra både för patienten och för vårdcentralens ekonomi. Men läkare C kan 

också se vissa vinster i att ge patienterna en något dyrare behandling för att senare i 

framtiden se en besparing. Läkare C uttrycker att det är medarbetarna som bestämmer hur 

arbetet utförs det är de som har kännedom om det, vårdcentralschefen sköter den mer 

övergripande styrningen av målen som de måste följa. Sköterska C upplever att 

medarbetarna känner ett ansvar för målen. Till exempel om en kollega har fullt upp med 

patienter försöker han hjälpa till om han har möjlighet, trots att han också har fullt med 

patienter. Ibland uppstår det problem som sköterskorna har svårt att lösa, då kan de ta hjälp 

av vårdcentralschefen som ställer upp. 

Uppföljning av mål 

Uppföljningen av målen sker på vårdcentralens APT. Vårdcentralschef C har upplevt att det 

är för sällan och ska lägga mötena oftare. Vid uppföljningen analyseras resultatet och 

orsaker till varför det blivit på de ena eller andra sättet. Vårdcentralschef C beskriver att 

analysen även görs i arbetsgruppen om hur de ska blir bättre, att det är viktigt att alla är med 

och tar ett ansvar, att alla får känna att deras arbete är viktigt och att de hjälps åt att bli 

bättre. Dialogen mellan medarbetarna är viktig och hur de påverkar varandra i arbetet, att 

alla påverkas om inte vårdcentralen når upp till de mål som blivit satta. Är det något mål 

som är extra viktigt som inte har uppnåtts kan han kalla till ett extra möte för att arbeta med 

just det målet beskriver vårdcentralschef C. Uppföljningen sker också i läkargruppen och i 

sköterskegruppen beskriver läkare C, där diskuteras de nedbrutna målen för gruppen.  
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Om vårdcentralschef C ser att vissa mål uppfylls eller att målen utvecklar sig bra återkopplar 

han det till gruppen. Vårdcentralschef C beskriver också att uppföljningen av målen har 

blivit tydligt nu i och med vårdvalet, eller att det har blivit både svårt och lätt. Det är någon 

annan som mäter om de uppnått målen eller inte, de får svaret svart på vitt från 

ersättningssystemet. Vårdcentralschef C förklarar också att medarbetarna har upplevt att det 

blivit för mycket fokus på siffrorna. Uppföljningen sker istället genom dialog och att 

vårdcentralschefen förklarar hur utvecklingen varit, om de förbättrat sig eller försämrat sig. 

Dock finns alltid siffrorna med vid uppföljningen för att medarbetarna ska ha möjlighet att 

se dem. Trots att medarbetarna är delaktiga i uppföljningen upplever sköterska C att det inte 

är så många som har synpunkter under mötet, att det istället blir ”korridorsnack” vid en stor 

vårdcentral. Problemet som sköterska C också upplever är att tiden inte finns för reflektioner 

över arbetet, varför det blev på ena eller andra sättet. 

Läkare C beskriver vikten av att följa upp vad patienten väljer, det handlar till slut om vad 

patienten väljer. De är konkurrensutsatta och det är vad patienten upplever som är viktigt, 

annars riskerar de att tappa patienter. Dock är detta svårt med mål om hur patienter upplever 

service och bemötande. Läkare C uttrycker också att de alltid kan bli bättre och att det är 

viktigt att de inte nöjer sig, utan hela tiden strävar framåt och utmanar sig själva. De behöver 

hitta nya och bättre sätt att arbeta efter som utvecklar verksamheten men som samtidigt är 

medicinskt korrekta. Vårdcentralschef C förklarar att det också kan finnas en belöning 

kopplad till målet, medarbetarna upplevs ta ett större ansvar då. Till exempel om 

medarbetarna lyckas med målen och ekonomin tillåter, kan en utvecklingsresa vara en 

belöning för medarbetarna. 

Medarbetarskap 

Ledarskapet på vårdcentral C beskrivs som bra och medarbetarna upplever chefen som lätt 

att prata med, han får med alla medarbetare och får dem att själva tänka till om hur 

verksamheten kan bli så bra som möjligt. Sköterska C kan dock uppleva ibland att 

läkargruppen får för mycket fokus jämfört med sköterskorna. Vårdcentralschef C är 

medveten om problemet att sköterskorna ibland upplever att läkarna blir prioriterade.  

Läkare C poängterar att det är en viktig uppgift som vårdcentralschefen har, att få med alla 

medarbetare och att komma fram till ett beslut som de följer. Framförallt i läkargruppen där 

de är kända för att vara individualister och göra på sitt eget sätt. Vårdcentralschef C upplever 

sig själv som en demokratisk ledare och vill inte gå ut och bestämma direkt att nu gör de si 
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eller så, utan vårdcentralschefen försöker få medarbetarna delaktiga och på så sätt känna ett 

ansvar. Det är viktigt att medarbetaren känner sig sugen på uppgiften för att det ska bli bra. 

Är inte medarbetaren intresserad av uppgiften blir det inget bra arbete utfört.   

Sköterska C beskriver att de har möjlighet att styra över sitt arbete. Sköterskorna styr över 

sin mottagning men som akutsköterska är det svårare att styra. Läkare C uttrycker också att 

de har möjlighet att styra arbetet. Läkarna har möjlighet att diskutera med sköterskorna som 

bokar patienterna i deras tidböcker, om de behöver mer tid eller hur de ska boka. 

Vårdcentralen har tidigare arbetat med att försöka underlätta arbetet under vissa perioder. Då 

satt medarbetarna i grupper och diskuterade upplägget av arbetet och hur det skulle kunna 

bli bättre. Vårdcentralschef C förklarar att medarbetarna har stor möjlighet att styra sitt 

arbete så länge det fungerar och de presterar lägger han sig inte i. Han är inte för 

detaljstyrning utan medarbetarna har möjlighet att styra själva uttrycker vårdcentralschef C. 

Läkare C förklarar att vårdcentralen alltid har morgonmöte där de planerar dagens arbete, 

hur arbetsuppgifter ska fördelas. De ser över dagens bemanning, hur många läkare som finns 

tillgängliga och hur sköterskornas schema ser ut. 

Arbetsklimatet på vårdcentralen upplevs som bra av respondenterna, de upplever inte något 

hinder för att diskutera och ta upp problem. Läkare C uttrycker att gemenskapen på 

vårdcentralen är bra, det märks i fikarummet som är en bra plats där medarbetarna kan 

träffas och prata om annat än bara arbete. Vårdcentralschef C upplever samma bild av 

gemenskapen och fikarummets betydelse. Läkare C uttrycker att det är viktigt att ta sig tid 

till fikarast då läkaryrket är ett sådant individuellt arbete. 

Respondenterna upplever att det finns ett engagemang för målen på vårdcentralen. Läkare C 

förklarar att det är intressant och spännande att se till att verksamheten fungerar i stort, inte 

bara att det är roligt och trevligt för mig som läkare. Verksamheten ska fungera på ett bra 

sätt, både ekonomiskt och medicinskt. Vårdcentralschef C upplever också att medarbetarna 

är engagerade och att de vill förbättra resultaten för vårdcentralen. Sköterska C upplever 

dock att det alltid finns någon som inte är med, att vissa ibland bara är intresserad av lönen. 

Det kan vara svårt att få med alla även fast de har utvecklingsdagar med mera. 

Respondenterna har dock idéer om hur arbetsmiljön skulle kunna utvecklas på 

vårdcentralen. Vårdcentralschef C förklarar att de kommer att starta utvecklingsgrupper och 

avsätta tid för detta regelbundet på schemat, idag är det ont om tid för detta och det blir  bara 
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då och då. Det kommer vara tvärgrupper som får reflektera över arbetet, skapa mål och 

arbeta med utveckling.  

4.5 Vårdcentral D  

På vårdcentral D arbetar ungefär 10 till 15 medarbetare. Respondenterna består av 

vårdcentralschef D som är distriktsläkare i sin grundprofession och har varit chef i ungefär 

två och ett halvt år. Läkare D är distriktsläkare och arbetat länge på vårdcentralen och 

Sköterska D är distriktssköterska och har arbetat flera år på vårdcentralen. 

Skapande av mål 

Målen för vårdcentral D skapas på utvecklingsdagar men även på APT. Det är 

vårdcentralschefen som har planerat vad som är viktigast men alla medarbetare är delaktiga i 

hur målen ska utformas och hur de ska arbeta för att nå dem. Läkare D upplever att målen 

också blir styrda uppifrån, ”gör det och det” för att få pengar. Sköterska D beskriver att 

målen också blir styrda från KOK-boken. Vårdcentralschef D förklarar att det är svårt att få 

struktur på målen när de behöver lägga all tid på patienterna. Hade de haft tid hade målen 

blivit tydligare, lättare och mer strukturerade. Det blir mer löpande och informellt att de ska 

arbeta lite mer på vissa mål och vilka som är delaktiga i dem.  Vårdcentralschef D upplever 

själv att det då kan bli svårt för medarbetarna att veta vilka mål som de ska arbeta efter.  

Vårdcentralschef D förklarar att det också är viktigt att prioritera arbetsmiljön, att gruppen 

mår bra. Ett viktigt mål var att forma gruppen så den kunde arbeta bra. Vårdcentralschef D 

förklarar att vårdcentralen har haft ett eget liv tidigare och att det kan vara svårt att ändra på 

det. Det är också viktigt att medarbetarna vet hur ekonomin fungerar för att kunna prioritera 

olika mål, de måste veta vad de arbetar efter.  

Användning av mål 

Målen som vårdcentral D arbetar efter känns meningsfulla och medarbetarna är engagerade 

och hjälper varandra för att uppnå målen förklarar respondenterna. Vårdcentralschef D 

förklarar att om de prioriterar tillgängligheten före de andra målen då är svårt att få tid till de 

andra, då blir de sämre på bekostnad av tillgängligheten. Sköterska D upplever att det ibland 

kan vara svårt att veta vilka mål som ska prioriteras, det blir upp till varje medarbetare. 

Läkare D förklarar att de stora målen prioriteras först men att det blir svårt när 

arbetsbelastningen är hög. De är en liten vårdcentral och är sårbara, om bara en medarbetare 

är borta så blir det fokus på att klara dagen. Det blir inte mycket tid över för att arbeta med 

målen. Vårdcentralschef D förklara att det också är svårt att kommunicera målen i arbetet då 
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arbetsbelastningen är hög. Det blir lättare att fokusera på målen och planera mer kring målen 

om de har tiden till det. Nu har de sådan arbetsbelastning att de endast klarar av vissa mål, 

att till exempel arbeta med diagnossättandet. Läkare D uttrycker att det viktigaste är 

patienten, men att ekonomin är en viktig del. Det är svårt att prioritera målen en dag som är 

full med patienter, det blir inte att de tänker på att till exempel sätta alla diagnoser. 

Arbetsbelastningen påverkar hur de arbetar med olika mål och läkare D förklarar att han 

ibland kan känna;  

”det hjälper inte patienten, det hjälper ekonomin men ekonomin är ju en 

stor del här för att driva vårdcentralen så vi måste”  

Vårdcentralschef D förklarar att det alltid är meningsfullt att arbeta efter mål, ett mål som 

inte går att nå är inget mål. De blir så småningom bättre, de är på rätt väg och resultaten ser 

bättre ut men det tar tid. Sköterska D känner ansvar för målen och att de ska uppfyllas men 

samtidigt upplever han att några av målen kunde varit högre ställda. Vårdcentralschef D 

upplever att medarbetarna är engagerade men att de också blir trötta, de har många mål att 

arbeta mot och svårt att hålla alla levande.  Det är viktigt att få tid till att skapa struktur för 

arbetet på utvecklingsdagar och hålla liv i målen, medarbetarna riskerar annars att tappa 

engagemanget efter en tid upplever vårdcentralschef D. Läkare D upplever också att 

engagemanget är lite extra stort efter utvecklingsdagarna, det borde vara fler gånger per år. 

Uppföljning av mål 

Uppföljning av målen sker delvis på APT men främst på utvecklingsdagar en gång om året. 

Det är ont om tid på APT men det planeras att avsätta mer tid till detta. Sköterska B 

upplever att det är för lite tid till uppföljning av målen, att det borde vara oftare. Det är ett 

nytt tankesätt för vårdcentralen att anpassa sig till, det borde diskuteras mer på APT om 

arbetet. Läkare D upplever utvecklingsdagarna som bra där målen kan följas upp och det går 

att sitta i lugn och ro och göra det.  

Vårdcentralschef D förklarar att uppföljningen också sker med varje medarbetare, att det 

sker löpande diskussion om uppgifter som kan utvecklas eller göras på något annat sätt. 

Vårdcentralschef D förklarar också att de är på rätt väg med flera mål men han är osäker på 

om kommunikationen har kommit fram. Det är tiden som inte räcker, de behöver mer tid att 

analysera och planera. Viss uppföljning av ekonomin görs i gruppen efter rapporter från till 

exempel ekonomiavdelningen. De diskuterar kring siffrorna vad de kan göra bättre, men 

även här är tiden begränsad. Läkare D upplever att det borde avsättas mer tid till att följa upp 
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ekonomin och reflektera över arbetet om det kan förändras för att göra det bättre, men det 

finns inte tillräckligt tid till detta idag under arbetsdagen. Sköterska D tycker att det borde 

vara mer fokus på ekonomin och öka medvetenhet hos medarbetarna, detta borde skapa mer 

förståelse och ansvar för målen.   

Medarbetarskap 

Ledarskapet på vårdcentralen upplevs som bra av både sköterska och läkare D. 

Vårdcentralschefen ser medarbetarna och har en god vilja att de ska lyckas bra. Dock 

upplever båda att tiden till att vara chef inte finns för vårdcentralschefen idag. Sköterska D 

upplever att det är svårt för vårdcentralschefen att med en så hög arbetsbelastning både vara 

läkare och vårdcentralschef. Läkare D förklarar samma bild, att mycket av 

vårdcentralschefens tid går till kliniskt arbete när arbetsbelastningen är hög. 

Vårdcentralschef D upplever att ledarskapet har smält ihop med yrkesrollen, tyvärr har han 

inte kunna utveckla sitt ledarskap som han vill. Mål och produktion prioriteras före 

ledarskapet när det är ont om tid. Vårdcentralschef D upplever att medarbetarna kanske ser 

honom mer som läkare än chef. Det är inte något stort problem upplever vårdcentralschef D 

så länge arbetet blir gjort och det finns respekt för min chefsroll.   

När det gäller fördelningen av arbetet upplever respondenterna att det är gruppen som 

bestämmer. Vårdcentralschef D förklarar att det kanske blir han som i slutändan bestämmer 

eller ger förslag som gruppen får bestämma. Sköterska D upplever att de har möjlighet att 

styra sitt arbete och att det sker en diskussion med medarbetaren vid fördelning av nya 

arbetsuppgifter. Läkare D upplever inte så stor möjlighet att styra sitt arbete, sköterskan som 

bokar patienterna styr mycket av arbetet för läkarna. De får mycket arbete tilldelat sig, han 

har möjlighet att påverka upplägget av arbetet i förväg men inte under dagen. 

Vårdcentralschef D förklarar att det ibland inte finns så stort utrymme för att diskutera 

arbetsuppgifterna. Det sker dock en diskussion med medarbetaren om arbetet, det är viktigt 

att inte tvinga någon utan att medarbetaren ska vara intresserad för att det ska bli bra. 

Vårdcentralschef D förklarar också att medarbetarna har en stor möjlighet att styra sitt 

arbete, har de någon idé om hur arbetet kan göras bättre, är han öppen för det. 

Arbetsklimatet uttrycks av samtliga respondenter som ett öppet och förtroendefullt klimat 

mellan medarbetarna. Vårdcentralschef D upplever att det går att diskutera med varandra hur 

de kan göra saker bättre. De har en bra gemenskap och de känner en identitet här på 

vårdcentralen. Vårdcentralschef D upplever också att samarbetet är bra men att även här 
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sätter tiden hinder, både att det är svårt att planera in arbete och att vissa medarbetare har 

flera roller på vårdcentralen. Läkare D upplever också att tiden är ett hinder för samarbetet, 

de har inte direkt möjlighet till det och dagen är så fullbokad så de hinner inte ens prata så 

mycket med varandra. Det är svårt att avsätta tid när de vet att patienterna står och väntar. 

Sköterska D upplever att det är en bra gemenskap i gruppen och att det finns ett engagemang 

bland medarbetarna. Läkare D upplever också att engagemanget är stort på vårdcentralen, de 

har mål och det är självklart att de arbetar mot dem. 

Respondenterna har också idéer om hur arbetsmiljön skulle kunna utvecklas, dock är 

problemet att tiden inte finns. Vårdcentralschef D förklarar att de behöver mer tid på APT 

utan att känna sig störda, att dela upp grupper för att arbeta med olika mål och utveckla 

verksamheten. Läkare D upplever också att APT tiden behöver förlängas, det blir bara den 

aktuella informationen och inget mer. Även utvecklingsdagarna borde ske oftare än vad de 

gör, det är viktigt att komma ifrån arbetet och få tillfälle att diskutera med varandra. 

Sköterska D förklarar att de har gjort några aktiviteter utanför arbetstiden som har stärkt 

gemenskapen, men att medarbetarna oftast har andra aktiviteter efter arbetet eller att det är 

lång resväg som hindrar. Alla aktiviteter utanför arbetet är viktiga för att skapa en ”vi-

känsla” förklarar respondenterna. Läkare D förklarar att det har kommit flera ny 

medarbetare de senaste åren, det är viktigt att arbeta på gemenskapen och det tar tid att 

bygga upp den. 
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5 Analys 

I analyskapitlet kommer studiens teori och empirin att analyseras för att ge en djupare 

förståelse för studien. I kapitlet analyseras även det empiriska materialet för att se 

skillnader och likheter mellan vårdcentralernas arbete med mål och medarbetarskap. 

Kapitlet är uppdelat efter empirikapitlet med skapande av mål, användning av mål, 

uppföljning av mål och avslutningsvis om medarbetarskap.       

Skapande av mål 

Vårdcentralernas arbete med att skapa mål ser i stort sätt liknande ut. Alla vårdcentraler 

beskrev att målen togs fram på APT eller vid utvecklingsdagar. Alla respondenter upplevde 

att de hade möjlighet att påverka vilka mål som vårdcentralen hade och det är en viktig del i 

målstyrningen enligt Merchant och Van der Stede (2012), att inte bara organisationen 

bestämmer vad som ska mätas utan att medarbetarna är delaktiga i vad ska mätas och vad de 

tycker. Möjligheten att lyckas med målstyrningsarbetet ökar om medarbetarna är delaktiga 

och har inflytande på målen och kan påverka dem. Dock upplevde några respondenter att de 

hade möjlighet att påverka målen men att de även blev styrda av andra. Vårdcentral A 

förklarade att de blev styrda uppifrån av till exempel SKL som mäter patientens väntetid till 

ett läkarbesök. Risken kan då finnas som Merchant och Van det Stede (2012) beskriver att 

du ”får vad du mäter” och att det kan bli felprioriteringar som Östergren och Sahlin-

Andersson (1998) förklarade, att vissa mål prioriterades före andra för att de upplevdes vara 

viktigare. I studiens fall upplevdes tillgängligheten vara prioriterad på bekostnad av andra 

mål. Flera respondenter har upplevt att tillgängligheten prioriteras och att det blir på 

bekostnad av till exempel arbetsmiljön eller andra mål. Risken finns då i primärvården att 

det kan bli felprioriteringar likt Östergren och Sahlin-Andersson (1998) beskrev, att till 

exempel tillgängligheten i primärvården prioriteras och kvalitén på vården blir sämre genom 

att medarbetarna blir stressade då fler besök måste göras för att patienterna står och väntar. 

Vårdcentralschef C upplevde att för mycket fokus på ett mål får konsekvenser på något 

annat. Vårdcentralschef D förklarade att de prioriterar tillgängligheten och att de då inte har 

så mycket tid till annat.  

Flera av respondenterna upplevde även att målen styrs efter KOK-boken. Sköterska D 

uttryckte att KOK-boken styr målen och vårdcentralschef A menade att vissa mål är mer 

generella efter vad som ger ersättning i KOK-boken. Detta kan vara ett problem för 

vårdcentralerna som Carrigan (2011) beskriver, om inte medarbetarna vet vilka 
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målsättningar de har under året kan de känna sig omotiverade. Lindmark & Önnevik (2006) 

förklarar också vikten av att implementera målen, göra dem välkända och tydliga. Annars 

kan det uppstå negativa konsekvenser då medarbetarna känner sig frustrerade, effektiviteten 

sänks och stress eller missförstånd kan uppstå. Vårdcentralschef D upplevde själv att de 

olika målen är otydliga och det då kan bli svårt för medarbetarna att arbeta efter dem. Detta 

kan även vara ett problem för andra vårdcentraler då KOK-boken har många olika mål, till 

exempel är kvalitetsindikatorerna som mäts i vårdvalet 39 stycken (Krav och kvalitetsboken, 

2013).    

Av vad som framkommer i intervjuerna är det bara vårdcentral C som har sammanställt ett 

dokument med vilka mål vårdcentralen har, uppdelat på olika perspektiv. Dokumentet är 

också känt i arbetsgruppen då respondenterna tar upp det i intervjuerna. Risken minskas då 

för att medarbetarna känner sig omotiverade, frustrerade eller stressade (Lindmark & 

Önnevik, 2006; Carrigan, 2011). För resterande vårdcentraler har det inte funnits någon 

direkt samlad bild över vilka mål som finns på vårdcentralen utifrån vad som framkommit i 

intervjuerna.   

Användning av mål 

Alla respondenter har upplevt målen de har som meningsfulla, att medarbetarna är 

engagerade och samarbetar för att nå målen. Detta kan bero på det som Merchant och Van 

der Stede (2012) beskriver att medarbetare föredrar att arbeta mot mål, att arbetsprestationen 

blir tydligare när målen följs upp istället för att arbeta mot mer otydliga mål som att ”göra 

sitt bästa” eller ”arbeta i lagom takt”. Tengblad (2010) beskriver att för att öka 

engagemanget och meningsfullheten är det viktigt att medarbetarna är delaktiga i visions- 

och utvecklingsarbetet och därav upplever målen som mer meningsfulla och engagerande. 

Det framkommer dock i intervjuerna att det finns ett visst motstånd eller ifrågasättande av 

vissa mål, eller att det finns motstånd till målen i ersättningsmodellen för primärvården som 

vårdcentralerna indirekt använder som mål. Läkare A upplevde att en del mål kan vara svåra 

att arbeta mot, att vissa mål ger poäng och pengar men i stort sätt inte gynnar patienten. 

Läkare B uttryckte;  

”Varför måste jag nu sätta vissa diagnoskoder efter varje 

avstämningsmöte, varför räcker det inte bara med att jag har haft 

avstämningsmöte”  
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”Klart jag pratar om motion med alla hypertoni och diabetespatienter, 

varför måste jag sätta en kod för detta?” 

Läkare C upplevde ersättningsmodellen som kontraproduktiv och att det ibland kan missas 

att registreras och vårdcentralen får då lägre ersättning och målet blir svårare att nå. Även 

Läkare D upplevde att diagnoskodningen ibland kan missas vid hög arbetsbelastning och 

kan också vara kritisk till systemet och tyckte; 

”det hjälper inte patienten, det hjälper ekonomin men ekonomin är ju en 

stor del här för att driva vårdcentralen så vi måste”  

Vårdcentralschef A beskrev också målsättningen att öka diagnoskodningen som han 

upplevde fanns i början av vårdvalet; 

”Det är inget mål för patienten utan för ekonomin, men det är ekonomin 

som styr oss” 

Det framkom ytterligare några resonemang i intervjuerna om krockar eller prioriteringar 

mellan vårdcentralens mål och andra mål eller aktiviterer. Till exempel att medarbetares 

vidareutbildning eller ledighet prioriteras eller krockar med vårdcentralens mål som i det 

fallet kan vara tillgänglighet. Alla dessa krockar eller prioriteringar kan jämföras med vad 

Östergren & Sahlin-Andersson (1998) beskriver när nya styrverktyg införs. När 

medarbetares arbetssituation förändras, från att de tidigare arbetat mer självständigt till att 

nu bli begränsade, att mer eller mindre bli handlingsstyrda för att vårdcentralen ska få 

motsvarande ersättning för det arbete patientens vårdtyngd kräver eller för att uppfylla de 

kvalitetsmål som finns i ersättningsmodellen. Blir medarbetaren begränsad i sitt arbete finns 

då risken att konflikter uppstår (Östergren & Sahlin-Andersson, 1998; Winblad & 

Andersson, 2010).  Kastberg och Siverbo (2007) förklarar att i aktivitetsbaserad finansiering 

av sjukvården upplevde medarbetarna att ekonomiska faktorer hade fått mer uppmärksamhet 

på bekostnad av vården. Läkarna ansåg att de var mer styrda av ekonomiska skäl och att 

detta innebar minskad arbetstillfredställelse. De kände sig begränsade av behovet att göra 

ekonomiska överväganden och att detta påverkade deras autonomi och inflytande.  

Ytterliga delar som påverkar arbetet och som framkom i de flesta intervjuerna är chef och 

medarbetares upplevelser om tiden.  I de flesta fall beskrivs tiden som begränsad eller en 

bristvara. Vårdcentralschef D förklarade att det är svårt att få struktur på målen när de 

behöver lägga all tid på patienterna. Läkare D upplevde att mer tid borde avsättas till 
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reflektion över arbetet för att utvecklas men att tiden inte finns idag. Sköterska C upplevde 

att de var engagerade i målen men att tiden satte stopp för att lyckas bättre med dem. Tiden 

begränsar också utvecklingen av målen, att inte kunna diskutera målen med kollegor för att 

utveckla arbetet. Även vårdcentralschef A upplevde att det ibland blir slitsamt för 

medarbetarna, att ha hög arbetsbelastning och samtidigt ha tid till att arbeta med målen. 

Tidsbristen eller bristen på reflektion med kollegor kan vara en av nackdelarna vid ett mer 

resultatorienterat ledarskap eller för mycket fokus på resultat. En ökad arbetsintensitet kan 

skapa ökad stress, påverkar motivation och hälsa negativt hos medarbetarna men även ge 

sämre arbetsprestationer (Glasberg et al., 2007). Som tidigare beskrivits framkom det i de 

flesta intervjuerna att tiden är en bristvara, med undantag för vårdcentral B. Ingen av 

respondenterna kommenterade i intervjuerna att de upplevde att tiden skulle vara ett hinder 

för att lyckas med målen eller påverka vårdcentralens arbete. Detta till trots att läkare B 

upplevde ledarskapet som målinriktat och skulle enligt Glasberg et al., (2007) riskera att 

utsätta medarbetarna för bland annat stress. Det kan finnas många förklaringar till detta, 

bland annat det som tidigare tagits upp i analysen, dock förklarar vårdcentralschef B att de 

arbetar mycket med arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö genererar arbetsglädje hos 

medarbetarna och då blir det lättare att få resultat. Har de kontroll på verksamheten och vet 

vilka uppdrag som ska utföras blir det enklare.  

En viktig del i arbetet med målstyrningen är enligt Almqvist (2006) och även Svensson 

(1997) att den ansvarige för målen har handlingsfrihet att uppnå målen, att fokus ligger på 

vad som ska uppfyllas och inte på hur det ska uppfyllas. Flera av vårdcentralscheferna tog 

upp detta i intervjuerna, till exempel vårdcentralschef B som förklarade att medarbetarna 

själva ansvarar för att de utför vad som är planerat och att han inte lägger sig i hur det utförs. 

Flera av respondenterna förklarar att de tar ansvar för att nå målen. Både sköterska A och 

läkare A förklarar att de är engagerade och ansvarar för målen, och som sköterska A 

uttrycker; 

”Hade vi inte gjort det hade vi tappat patienter”  

Både läkare A och C förklarade att de ansvarar för målen och försöker komma med idéer om 

hur arbetet kan förbättras och bli bättre, om det till exempel finns billigare eller bättre 

mediciner att använda för att vårdcentralen ska gå runt och fungera, att inte nöja sig utan 

hela tiden sträva framåt. Detta liknar inte den situation som Andersson et al. (2010) 

beskriver, att engagemanget och ansvarstagandet för organisationens gemensamma frågor 
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kan vara svagt inom sjukvården. Detta kan nog förklaras på olika sätt men en del i detta kan 

vara konkurrensutsättningen av primärvården, att vårdcentralerna blivit mer likt företag och 

medarbetarna känner mer ansvar för de gemensamma frågorna för att vårdcentralen ska 

fungera och vara konkurrensstark. Om inte vårdcentralen fungerar på ett tillfredställande sätt 

riskerar de att tappa patienter och således riskerar att få lägre intäkter och få dra ner på 

verksamheten. 

Uppföljning av mål 

Uppföljningen av målen på de olika vårdcentralerna sker i stort sätt på samma sätt. 

Respondenterna har förklarat att uppföljningen görs på APT, dock med skillnad i hur 

regelbundet det har gjorts. Skillnaden är mellan vårdcentral D som följer upp mål delvis på 

APT, men främst på utvecklingsdagar en gång per år, och vårdcentral B där målen följs upp 

varje månad på APT. Uppföljningen är en viktig del i målstyrningen skriver Merchant och 

Van der Stede (2012), att ha tydliga mål att arbeta efter och veta vilken nivå på målet som 

förväntas. Finns det tydliga mål för medarbetarna att arbeta efter skapar detta ökad 

motivation. Medarbetarna har också lättare att ta till sig feedback om de vet resultatet och 

kan jämföra det med det faktiska arbetet. Sker då inte uppföljningen av målen regelbundet är 

det svårt för medarbetarna att mäta resultatet med den faktiska arbetsinsatsen. Om 

uppföljningen sker årsvis kan det bli svårt att koppla arbetsinsatsen mot måluppfyllelsen. 

Jacobsen och Thorsvik (2008) tar upp tre delar som gör medarbetarna mer motiverade i 

målstyrningsarbetet. En av dessa är att målen är tidsbegränsade. De poängterar också att 

arbetet stärks av att medarbetarna regelbundet får bedömning och återkoppling till hur 

arbetet går i förhållande till målen.  

Det finns dock också skillnader i hur uppföljningsarbetet görs mellan vårdcentralerna. 

Svensson (1997) förklarar att informationen som ges från uppföljningen blir en viktig del i 

processen, att ge feedback till medarbetarna och skapa underlag för att utveckla arbetet. 

Vårdcentral A förklarade att de jämför sig med andra vårdcentralers resultat och att de någon 

gång har analyserat resultatet i mindre grupper och även i hela gruppen. Läkare C beskrev 

att uppföljningen sker utöver APT också på läkar- och sköterskemöten, där de diskuterar de 

nedbrutna målen för gruppen. Dock upplevde några respondenter att uppföljningen mer blir 

ett konstaterande av hur målet uppnåtts och att ingen direkt analys görs. Detta förklaras 

delvis av tidsbristen, att det inte finns tid till reflektion eller diskussion med kollegor.  
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Det framkom även i intervjuerna att medarbetarna upplevde att det var för mycket fokus på 

ekonomi och på sifforna kring ekonomin i uppföljningsarbetet. Läkare A upplevde att; 

 ”Det är väldigt mycket fokus nu för tiden på pengar istället för hur de var 

förut, mer på patienten” 

Även vårdcentralschef C förklarade att medarbetarna upplevde för mycket fokus på ekonomi 

och att uppföljningsarbetet nu ändrats, att istället för att fokusera på siffrorna har 

uppföljningen skett genom dialog med medarbetarna om målen förbättrats eller försämrats. 

Detta kan jämföras med Kastberg och Siverbos (2007) studie att ekonomiska faktorer fått 

mer uppmärksamhet vid aktivitetsbaserad finansiering av sjukvården, ekonomin har fått mer 

fokus på bekostnad av vården och arbetet blivit mer styrt av ekonomiska skäl som 

resulterade i minskad arbetstillfredställelse hos läkarna.  

Det var endast en respondent som tog upp den belöning som kan kopplas till målen. 

Vårdcentralschef C förklarade att en belöning kan kopplas till målen, om till exempel 

medarbetarna lyckas med målen och om ekonomin tillåter så kan en utvecklingsresa vara en 

belöning. Vårdcentralschefen upplevde att medarbetarna tar ett större ansvar om de vet att en 

belöning är kopplat till målen. Merchant och Van der Stede (2012) förklarar dock att 

belöning inte behöver vara kopplat till målen utan målstyrningen i sig kan ha en motiverande 

effekt. Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver att medarbetarna behöver mål och incitament 

för att vara motiverade. Det är dock viktigt att medarbetarna avslutar sina mål, att de får 

känna sig färdiga oavsett hur stort eller litet målet var. Läkare B upplevde också det som 

viktigt, att få avsluta tidigare mål, att prioritera äldre mål och se till att de blir klara för att 

inte ha för många mål aktuella samtidigt.     

Medarbetarskap 

Ledarskapet på de olika vårdcentralerna upplevdes av respondenterna som bra och beskrevs 

som ett öppet och tillgängligt ledarskap. Respondenterna upplevde också att 

vårdcentralschefen ser medarbetarna och tar tillvara på deras förmågor. Gemensamt för 

vårdcentralerna är också hur arbetet fördelas och hur medarbetarna har möjlighet att styra 

över sitt arbete. Sköterskorna ansvarar för sin mottagning och kan styra över den, ibland är 

de akutsköterskor och blir då mer styrda av arbetet. Läkarna har det svårare att styra över sin 

tid upplevde några av respondenterna. Vårdcentralschef A uttryckte sig; 
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”Det är värre för doktorerna, de är fullbokade jämt och så blir det extra 

när de (patienterna) dyker upp” 

Läkare C upplevde också att möjligheten att styra över arbetet är begränsat, att de får arbetet 

tilldelat genom sköterskan som bokar in patienter. Respondenterna förklarade att gruppen 

diskuterar hur nya arbetsuppgifter ska fördelas om inte arbetsuppgiften ligger inom något 

område som en medarbetare ansvarar för. Då sker oftast en dialog mellan chef och 

medarbetare om den nya uppgiften. Flera av cheferna uttryckte att det är viktigt att det finns 

ett intresse hos medarbetaren för uppgiften, annars fungerar det inte. Det är som Brunsson 

och Holmblad Brunsson (2009) beskriver att det är medarbetaren som bestämmer vad som 

ska utföras eller om de vill utföra det. Finns det inget intresse är risken att arbetet inte utförs 

eller utförs på ett icke tillfredställande sätt.  Både vårdcentralschef B, C och D förklarade att 

de inte är inne och detaljstyr medarbetarna i deras arbete. Till exempel vårdcentralschef B 

förklarade att medarbetarna själva ansvarar för att fylla arbetstiden med vad som är tänkt och 

att han inte lägger sig i. Medarbetarskapsrollen kan då beskrivas som en blandning mellan 

dels organisationsorienterat där medarbetarna, i sköterskornas fall fått ansvar för att utföra 

sin mottagning inte helt fritt utan att det finns en förväntan på hur rollen ska fungera, med 

riktlinjer och arbetssätt, dels grupporienterade medarbetarskap som bygger på självständiga 

arbetsgrupper som planerar vilka som ska utföra de olika arbetsuppgiftera (Tengblad, 2010). 

Dock finns det en chef som ansvarar för arbetsledarfunktionen som inte gruppen ansvarar 

för (Tengblad, 2010). Situationen kan jämföras med Tengelin et al., (2011) om att ett gott 

chefskap inte är det samma som att alltid vara närvarande och kontrollerande, utan att våga 

släppa kontrollen och delegera ansvar. I dessa fall upplevs cheferna ha släppt kontrollen och 

delegerat ansvar, men samtidigt finns de tillgängliga och upplevs öppna för medarbetarna. 

De olika medarbetarskapsrollerna som beskrivs för vårdcentralerna möjliggör att utveckling 

kan ske av medarbetarskapet (Tengblad, 2010).  

Arbetsklimatet på vårdcentralerna upplevde respondenterna som bra. Inget negativt har 

direkt framkommit i intervjuerna utan respondenterna upplevde en gemenskap i gruppen. 

Respondenterna upplevde även att det är ett öppet klimat där de kan ta upp frågor och 

diskutera i gruppen. Läkare A förklarade att det är viktigt att kunna diskutera på läkarmöten 

och att det finns tid till det. Flera av respondenterna upplevde som sagt ett öppet klimat på 

vårdcentralerna och läkare B förklarade att de ibland kan ha olika synsätt men ser det 

positivt att få en annan vinkel på uppgiften. Det är dessa situationer som Tengblad (2010) 

beskriver kan öka förtroendet och öppenheten på vårdcentralen, att dialogen är ett viktigt 
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verktyg för att stärka det. Andersson och Tengblad (2009) förklarar att förtroende skapas 

under tid genom att människor interagerar med varandra. Även i Wikström och Dellves 

(2009) studie framkom vikten av att kommunicera mellan medarbetare och chef, där 

medarbetarskapslogiken beskrivs som en pågående process för att skapa förtroende och 

engagemang. För att interagera med varandra är det viktigt som läkare C uttryckte, att ta sig 

tid till fikarast och att fikarummet är en bra plats att träffa medarbetare och diskutera. Det är 

flera av respondenterna som upplevde fikat som en viktig del. Respondenterna på 

vårdcentral A förklarade att fredagsfikat är en viktig aktivitet för arbetsklimatet, den stärker 

relationen och gemenskapen på vårdcentralen. Vårdcentral B såg också positivt på fikat, att 

de fikar tillsammans varje dag och skapar en personlig kontakt och gemenskapen stärks. 

Med en personlig relation menar Andersson och Tengblad (2009) att konflikter eller hinder 

mellan grupper försvinner.  

Andersson och Tengblad (2009) beskriver också tillsammans med Kullén-Engström (2009) 

att det kan finnas gränser mellan grupper, att läkarna kan känna mer gemenskap med sina 

kollegor i en annan verksamhet än andra medarbetare på avdelningen. Den upplevelsen har 

inte framkommit i intervjuerna, utan mer att de har en god gemenskap på vårdcentralen. Till 

exempel som sköterska B uttryckte sig; 

  ”det är ju våran vårdcentral, det är vi som är här och jobbar” 

Sköterska B förklarade även att det inte är uppdelat på läkare, sköterskor eller 

undersköterskor, utan de är en grupp tillsammans. Även i detta fall kan 

konkurrensutsättningen av primärvården vara förklaringen till skillnaden mellan vad 

Andersson et al. (2010) beskrev, att engagemanget och ansvarstagandet för de gemensamma 

frågorna kan vara svagt inom sjukvården. När vårdcentralerna blev konkurrensutsatta 

stärktes gruppkänslan för den gemensamma vårdcentralen och de gemensamma frågorna. 

Flera vårdcentraler beskrev även andra aktiviteter som de gör som de upplever skapar en 

ökad gemenskap. Utvecklingsdagar upplevs som en aktivitet som stärker gemenskapen, 

läkare D förklarade att det är viktigt att komma ifrån arbetet och diskutera med varandra. 

Flera respondenter upplevde också samarbetet kring mål på vårdcentralerna som gott. 

Sköterska C förklarade att de hjälps åt om till exempel kollegan har fullt med patienter 

försöker han ändå hjälpa till trots att han också har fullt med patienter. Respondenterna på 

vårdcentral A förklarade att de har förståelse för varandras mål och att de ställer upp om 

någon behöver hjälp. Andersson och Tengblad (2009) beskriver att medarbetarskapet 
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handlar om sammarbete mellan grupper, inom grupper och mellan medarbetare. Dock 

framkom det i några intervjuer att det finns vissa gränser mellan grupper. Till exempel 

vårdcentralschef C förklarade att det kan bli slitningar mellan grupper vid hög 

arbetsbelastning, att det kan bli en konflikt mellan sköterskegruppen och läkargruppen. De 

flesta vårdcentraler hade förslag på framtida arbete för att stärka gemenskapen och 

samarbetet på vårdcentralerna. Fler förklarade att de kommer fortsätta göra gemensamma 

aktiviteter och åka på utvecklingsdagar och resor för att bygga på gemenskapen och 

samarbetet. Sociala aktiviteter är en viktig del i hur samarbete och gemenskap stimuleras att 

skapa bättre stämning och samhörighet i organisationen (Tengblad, 2010). 

Även andra aktiviteter är på gång på vårdcentralerna, till exempel att skapa tvärgrupper som 

kommer att arbeta med verksamhetsmål och utveckling av vårdcentralen. Tengblad (2010) 

förklarar att aktiviteter som ger medarbetarna större inflytande och delaktighet i visions- och 

utvecklingsarbetet kan skapa ett ökat engagemang och meningsfullhet i arbetet. 

Respondenterna upplevde redan ett engagemang för verksamhetsmålen och arbetet. Samtliga 

respondenter förklarade att medarbetarna är delaktiga i hur målen för vårdcentralen tas fram 

och är därmed delaktiga i visions- och utvecklingsarbetet. Läkare C förklarade även att han 

ser det som intressant och spännande att se att verksamheten fungerar i stort, att det inte 

endast handlar om att det är roligt och trevligt för honom som läkare. Det tyder på ett stort 

engagemang. 

Respondenterna upplevde också att de tog ansvar för målen och verksamheten på 

vårdcentralerna. Andersson och Tengblad (2009) beskriver dock att ansvarstagande även har 

en gräns, för att undvika stress och utbrändhet. Flera av respondenterna upplevde tiden som 

en bristvara och det kan då hänga ihop med deras ansvarstagande för att målen ska uppfyllas 

eller liknande. Det är då viktigt att stimulera alla medarbetare att dela ansvaret, att 

ömsesidigt ansvara för målen och kraven som finns i verksamheten (Tengblad, 2010). 

Sköterska A beskrev det som att ansvaret ligger på hela arbetsgruppen, inte bara på 

medarbetaren utan gemensamt, att alla hjälps åt och arbetar åt samma håll.      

Sammanfattningsvis kan medarbetarskapet uttryckas som utvecklande, den organisatoriska 

medarbetarrollen möjliggör en utveckling av medarbetarskapet och flera av de aktiviteter 

som Tengblad (2010) tar upp för att stärka de olika delarna i ”medarbetskapshjulet” görs 

redan idag eller att det finns planer för att utveckla dessa. Dock är det viktigt som Andersson 

och Tengblad (2009) förklarar att det behövs tålamod och tid samt att både ledare och 
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medarbetare tar ansvar för interaktionen och relationen mellan dem. Medarbetarskapshjulet 

fungerar inte av sig själv, utan det behöver avsättas tid för interaktion och relationsskapande 

mellan medarbetare och chef. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser. En kort sammanfattning av de viktigaste 

delarna från analysen samt svar på studiens frågeställning och syfte. Vidare ges praktisk 

information till chef och medarbetare på vårdcentraler samt förslag på vidare studier. 

Syftet med denna studie var att beskriva, analysera och ge en djupare förståelse för hur 

offentliga vårdcentraler arbetar med mål och medarbetarnas delaktighet i 

målstyrningsarbetet på offentliga vårdcentraler. Syftet var även att jämföra vårdcentralers 

arbete med målstyrning och hur chef och medarbetare tolkar, upplever och arbetar med 

målstyrning. I studien har det framkommit att vårdcentralernas mål skapas på APT eller vid 

utvecklingsdagar. Medarbetarna är delaktiga och har möjlighet att påverka hur målen skapas 

vilket är en viktig del för att lyckas med målstyrningen. Medarbetarna upplever målen som 

engagerande och meningsfulla, detta kan förklaras genom att medarbetarna är delaktiga i att 

skapa målen. Dock upplevs vissa mål inte helt meningsfulla, till exempel de mål som styrs 

från KOK-boken där medarbetarna inte varit delaktiga i att ta fram. Målen kan krocka 

mellan ekonomi och patientperspektivet. Ytterligare ett hinder för målen framkommer 

angående upplevelsen om tiden, att tiden inte räcker till. När det är hög arbetsbelastning kan 

det vara svårt att samtidigt få tid till att hålla målen levande och arbeta med dem.  

Uppföljningen av målen sker på ett liknande sätt på vårdcentralerna, uppföljningen görs på 

APT, men skillnaden ligger i hur och hur ofta. Skillnaden var främst mellan vårdcentral B 

och D, där D följer upp målen delvis på APT men främst på utvecklingsdagar en gång om 

året, och vårdcentral B som följer upp målen varje månad och går då igenom de flesta målen 

för vårdcentralen. Skillnaden i hur målen följs upp varierade också, från att måluppfyllelsen 

analyserades till att målen mer konstaterades i vilken utsträckning de hade uppfyllts.  

Respondenterna valdes ut dels efter vårdcentralens storlek och dels efter vilken 

grundprofession vårdcentralschefen har. Skillnaden som kan ses utifrån dessa perspektiv är 

att de mindre vårdcentralerna upplever sig mer sårbara i bemanningen, men det ses också 

som en styrka att de är få och alla känner alla. De stora vårdcentralerna kan ibland uppleva 

problem att till exempel medarbetare inte tar upp frågor till diskussion i hela gruppen, utan 

det kan bli ”korridorsnack” istället. Skillnaden i chefskapet kan ses lite olika, men ett tydligt 

exempel finns hos vårdcentralscheferna som är läkare, de upplever att tiden är en bristvara. 

En del i detta påverkas av att de samtidigt arbetar kliniskt i verksamheten och det blir 

slitningar mellan rollerna som chef och läkare.  
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Målstyrning inom primärvården kan även ses ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv, där 

målstyrning kan bidra med en förbättrad kvalitet gentemot patienterna och en effektivare 

verksamhet. Samhället i stort kan få mer vård för mindre pengar till exempel. Målstyrning 

kan också ha en baksida och ge negativa konsekvenser som till exempel delvis framkommer 

i studien, att ekonomi upplevs få för stort fokus och att patienten således kan bli lidande för 

att verksamheten inte får kosta för mycket eller att arbetstiden går åt till annat. Problem kan 

bli likt vad tidigare studier visat, att friskare patienter prioriteras för de går snabbare att 

behandla än sjukare patienter. Om vissa mål får för mycket fokus inom ett område riskerar 

andra delar av verksamheten att bortprioriteras och patienter som är mer resurskrävande och 

behöver mer tid för utredningar kan prioriteras lägre än de mer lättbehandlade patienterna.       

6.1 Praktiska implikationer 

De praktiska implikationerna som studien ger är främst att ta fram mål där medarbetarna är 

delaktiga och upplever målen som meningsfulla och engagerade, målen upplevs då mer 

motiverande och bör således ha större chans att lyckas. Mål bör skapas inom olika 

perspektiv för att få balans och utan att fokusera för mycket på något område eller skapa 

konflikter mellan målen. Det är viktigt att samarbeta med mål mellan grupper och dela på 

ansvaret för att målen ska uppfyllas. 

Det är också viktigt att alla målen är kända bland medarbetarna på vårdcentralen. Målen bör 

vara nedskrivna och kommunicerade till alla medarbetare, vet de inte vilka mål som är 

aktuella för vårdcentralen och vad som förväntas av dem är det svårt att lyckas med målen.   

Viktigt är också att avsätta tid för reflektion och utvecklingsarbete för att skapa nya mål, att 

skapa tidsbegränsade mål som är realistiska, mätbara och som går att följa upp. Målen bör 

följas upp regelbundet för att lättare koppla prestationen från det faktiska arbetet med 

uppfyllelsen av målet. Det är viktigt att få feedback på det arbete som utförs som kan vara 

grund för nya mål eller förbättringsarbete. Samtidigt som målen uppfylls bör nya mål skapas 

för att inte bli bekväma och nöjda i verksamheten, utan ständigt utvecklas och utmanas med 

nya mål och visioner.   

6.2 Förslag till framtida studier 

Under arbetet med studien har nya frågeställningar upptäckts som kan vara av intresse. 

Vårdvalet har nu funnits i några år och som en av respondenterna förklarade är det först nu 

de kommit in i rutinerna och vet vad som förväntas av dem. Ett framtida förslag till vidare 
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studier kan då vara att göra om studien efter några år. Hur har utvecklingen skett, hur arbetar 

vårdcentralerna med målstyrning då?   

Ytterligare ett förslag för framtida studier är jämförelsen med privata vårdcentraler. Hur 

arbetar de med målstyrning och hur delaktiga är medarbetarna? Finns det skillnader mellan 

offentligt och privat drivna vårdcentraler?  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Individuella reflektioner  

Att skriva examensarbete har varit en stor utmaning för mig. Jag har aldrig tidigare skrivit 

något större arbete där alla olika moment ingått, tidigare har det varit mindre arbeten och de 

har utförts mestadels i grupp. I detta arbete har jag verkligen fått känna på hur det är att ta 

eget ansvar för planering och själv ansvara för att arbetet blir gjort. De flesta delarna i 

arbetet har varit helt nya och därför tagit tid att sätta sig in i vad varje del ska innehålla. I 

dessa fall har metodkursen som jag läst parallellt varit till god hjälp för arbetet, att få arbeta 

med momenten i uppsatsen och få feedback på de innan inlämningen i examensarbetskursen. 

Dock har det ibland varit förvirrande med feedbacken i processen, att få feedback från 

examinatorn i metodkursen, från handledare och från examinatorn i examensarbetet, att få 

feedback från tre olika personer kan skapa problem, framförallt när de skiljer sig från 

varandra.  

Mycket arbete har lagts ner på att söka efter böcker, artiklar och rapporter för att skapa en 

problembakgrund och teoretisk referensram, framförallt när arbetet har fått olika vändningar 

efter feedback från olika delinlämningar eller från handledare. Mycket av det material jag 

hade till första delinlämingen är inte längre kvar i studien. Från början var sökandet mer 

ostrukturerat, ju mer jag läste olika artiklar och rapporter desto mer förslag på ytterligare 

material och infallsvinklar fick jag. Allt eftersom arbetet fortskred blev sökandet mer 

strukturerat utifrån det materialet jag hade fått fram, dels för att få text till uppsatsen 

samtidigt som tiden för uppsatsen är begränsad. Hade jag skrivit en ny uppsats idag, hade 

sökandet varit betydligt mer strukturerat och det hade varit lättare att hitta relevant material. 

En viktig sak jag lärde mig under arbetet var ”good enough”, att någonstans känna sig nöjd. 

Lägga för mycket tid och fastna i någon del i uppsatsen är inte bra för övriga delar, trots att 

det finns mycket mer material som kan vara intressant och nyttigt för uppsatsen. 

Det jag har saknat ibland är att ha någon att bolla idéer och frågor samt någon att dela 

arbetsmomenten med. En annan sak som påverkade min process var bytet av handledare då 

jag upplevde att jag tappade lite fart eftersom jag fick ”börja om på nytt” med ny 

handledare. Samtidigt som detta har varit hinder i processen har det även varit lärande för 

mig. Jag har fått ansvara för alla delar själv som skrivande, tänkande och planerande som 
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annars kunde fördelats på två personer. I och med att jag har skrivit ensam har jag kunnat 

arbeta med uppsatsen när det passat mig. Dock var jag i början av arbetet en tidsoptimist. 

Jag trodde att momenten i arbetet inte skulle ta så lång tid som det sedan gjorde. Jag lärde 

mig efter hand hur viktigt det är att planera och strukturera arbetet och sätta deadlines för att 

tillslut bli klar med olika delar i tid.  

En intressant iakttagelse gjordes när jag intervjuade respondenterna för att samla in empiri. 

Det var inte det lättaste att komma fram till vad intervjufrågorna skulle innehålla eller hur de 

skulle formuleras. Jag kan nu i efterhand konstatera att det inte var frågorna som var 

viktigast. Istället hade det gått bra med några frågor och mer en checklista av vad som skulle 

tas upp under intervjun. Viktigt var också att vara insatt i ämnet. Det svar jag förväntade att 

få vid en viss fråga uteblev ibland, det svaret kom istället vid ett senare tillfälle i intervjun 

eller i ett resonemang till en annan fråga. 

Efter att intervjuerna var gjorda och teoretiska referensramen var klar upplevde jag att 

inlämningstiden för arbetet kom allt närmre. Tillsammans med min handledare satte vi en 

deadline för arbetet till drygt en vecka innan slutinlämningen. Sedan var det bara att 

strukturera upp arbetet och planera in olika deadlines för att bli klar i tid. Då fick jag 

verkligen nytta av tidigare erfarenheter av ”good enough” att inte fastna på detaljer, det finns 

det tid för senare. Tidplanen hölls i stort, efter lite feedback, ändringar och tillägg i arbetet är 

det nu klart.  

Området jag har skrivit inom har varit väldigt intressant och spännande. Arbetet har gett mig 

större förståelse för målstyrning och medarbetarskap, men även för andra delar inom 

offentliga sektorn som framkommit i artiklar och rapporter. Jag upplever att det finns många 

andra områden som vore intressanta att studera vidare om. 

Jag kan nu i efterhand konstatera att många av de funderingar och problem som fanns under 

arbetet har varit bra för processen, att hamna i tidspress inför en deadline får en att tänka mer 

rationellt och arbeta mer effektivt. Det finns inte tid för att sväva iväg på andra delar i 

arbetet. Jag har också förstått betydelsen av att hålla tempo genom hela processen, det har 

inte varit bra att tappa tempo efter delinlämningar eller handledarbyten. Om några veckor 

tappas i början av arbetet, går de inte att ersätta i slutet. Skulle jag göra om arbetet idag 

skulle det vara annorlunda, många moment skulle fått en annan planering och skulle 

genomförts på annat sätt. Men det är lätt att säga i efterhand, då man vet hur alla moment 

blev och vad som kunde gjorts bättre.      
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Bilaga 2 

Intervjuinformation 

Hej, 

 

Mitt namn är Oskar Stridsborg och är student på Högskolan i Skövde. Jag håller på och 

slutför min ekonomiutbildning genom att skriva en kandidatuppsats inom företagsekonomi. 

Jag har valt att göra en studie om medarbetares och chefers arbete kring mål på offentliga 

vårdcentraler.  

Jag är därför tacksam för att jag får intervjua dig om hur du arbetar med mål och om din 

delaktighet i vårdcentralens arbete med mål. Frågorna kommer bland annat att handla om 

arbetet på vårdcentralen med fokus på verksamhetsmål samt om samarbete, delaktighet och 

engagemang på vårdcentralen. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Oskar Stridsborg 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Intervjufrågor till chefer 
Samtliga respondenter och vårdcentraler kommer att anonymiseras och ges ett fingerat namn 
i studien. Jag planerar för att spela in intervjun och intervjumaterialet kommer endast 
användas för studien. Inspelningen görs för att jag i efterhand kan komplettera mina 
anteckningar. Efter publiceringen av studien kommer materialet att raderas.  

Tillåter du att jag spelar in intervjun?  

Efter att studien har publicerats har du som respondent möjlighet att ta del av studien, vill du 
det? 

 

Beskriv din arbetsroll och hur länge du arbetat i denna roll? 

Vad har du för tidigare erfarenheter/ utbildning? 

Hur många anställda är det på vårdcentralen? 

Målstyrning 

Hur arbetar ni på vårdcentralen med att ta fram mål? 

- Hur delaktiga är medarbetarna i arbetet? 
- Prioriteras vissa mål före andra mål?  

o Vem prioriterar? Till vilket pris? 

Upplever du att det finns mål som medarbetarna har svårt att ta till sig och arbeta mot? 

Upplever du att vårdcentralens mål och andra/ medarbetarnas mål kan krocka idag?  

- Om ja, tror du att det går att förena de olika målen? På vilket sätt? 

Hur uppnåeliga anser du att målen är?  

- För högt ställda? 

Hur sker uppföljningen av målen?  

- Hur regelbundet?  
- Återkopplar ni och analyserar resultatet? 

Medarbetarskap 

Ledarskap 

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?  

Hur bestäms vad som ska utföras på vårdcentralen?  

- Fördelning av arbetsuppgifter 
- Lös/ hård styrning? 

Har medarbetarna möjlighet att påverka sin arbetssituation? 

- Självständiga/ styrda? 

Vilka egenskaper är viktigast som ledare?  



 
 

V 
 

 

Förtroende och öppenhet 

Hur skulle du beskriva din relation till medarbetarna?  

- Skulle du vilja förändra relationen? 

Hur upplever du arbetsklimatet på vårdcentralen?  

- Känner du förtroende och öppenhet? 

Finns det några aktiviteter som kan förbättra relationen mellan dig och medarbetarna? 

 

Gemenskap och samarbete  

Hur skulle du beskriva gemenskapen på vårdcentralen?  

- Mellan medarbetare/ chef 

Hur skulle du beskriva samarbetet för målen på vårdcentralen?  

- Mellan medarbetare/ chef 

Finns det några aktiviteter som kan förbättra gemenskapen eller samarbetet? 

 

Engagemang och meningsfullhet  

Hur skulle du beskriva ditt engagemang för målen i ditt arbete? 

Upplever du ditt arbete mot målen som meningsfullt? 

Vad har du för uppfattning om medarbetarnas engagemang/intresse i arbetet med målen?  

Finns det några aktiviteter som kan förbättra engagemanget? 

 

Ansvarstagande och initiativförmåga 

Hur uppfattar du medarbetarnas ansvarstagande för målen?  

- Skapa/uppfylla/utvärdera 

Hur uppfattar du medarbetarnas initiativ till arbetet med mål?  

- Skapa/uppfylla/utvärdera 

Vad tror du skulle öka deras initiativtagande och ansvarstagande? 

Finns det några aktiviteter som kan öka ansvarstagande eller initiativförmågan på 
vårdcentralen? 

 

Något du vill tillägga till intervjun? 

 

Tack så mycket för att du tog dig tid att svara på mina frågor!  



 
 

VI 
 

Intervjufrågor till medarbetare 
 

Samtliga respondenter och vårdcentraler kommer att anonymiseras och ges ett fingerat namn 
i studien. jag planerar för att spela in intervjun och intervjumaterialet kommer endast 
användas för studien. Inspelningen görs för att jag i efterhand kan komplettera mina 
anteckningar. Efter publiceringen av studien kommer materialet att raderas.  

 

Tillåter du att jag spelar in intervjun?  

Efter att studien har publicerats har du som respondent möjlighet att ta del av studien, vill du 
det? 

Beskriv din arbetsroll och hur länge du arbetat i denna roll? 

 

Målstyrning 

Hur arbetar ni på vårdcentralen med att ta fram mål? 

- Hur delaktiga är du i arbetet? 
- Prioriteras vissa mål före andra mål?  

o Vem prioriterar? Till vilket pris? 

Upplever du att det finns mål som du har svårt att ta till dig och arbeta mot? 

Upplever du att vårdcentralens mål och andra mål kan krocka idag?  

- Om ja, tror du att det går att förena de olika målen? På vilket sätt? 

Hur uppnåeliga anser du att målen är?  

- För högt/lågt ställda? 

Hur sker uppföljningen av målen?  

- Hur regelbundet?  
- Återkopplar ni och analyserar resultatet? 

 

Medarbetarskap 

Ledarskap 

Hur skulle du beskriva ledarskapet på vårdcentralen?  

Hur upplever du vad som bestäms, vad som ska utföras på vårdcentralen? 

- Fördelning av arbetsuppgifter 
- Lös/ hård styrning? 

Har du möjlighet att påverka din arbetssituation? 

- Självständiga/ styrda? 

Vilka egenskaper tycker du är viktigast hos en ledare? 



 
 

VII 
 

 

Förtroende och öppenhet 

Hur skulle du beskriva din relation till medarbetare och chefen? 

- Skulle du vilja förändra relationen? 

Hur upplever du arbetsklimatet på vårdcentralen? 

- Känner du förtroende och öppenhet? 

Finns det några aktiviteter som kan förbättra relationen mellan dig och andra medarbetarna/ 
chefen? 

 

Gemenskap och samarbete  

Hur skulle du beskriva gemenskapen på vårdcentralen? 

- Mellan medarbetare/ chef 

Hur skulle du beskriva samarbetet för målen på vårdcentralen? 

- Mellan medarbetare/ chef 

Finns det några aktiviteter som kan förbättra gemenskapen eller samarbetet? 

 

Engagemang och meningsfullhet  

Hur skulle du beskriva ditt engagemang för målen i ditt arbete? 

Upplever du ditt arbete mot målen som meningsfullt? 

Vad har du för uppfattning om medarbetarnas engagemang/intresse i arbetet med målen?  

Finns det några aktiviteter som kan förbättra engagemanget? 

 

Ansvarstagande och initiativförmåga 

Hur skulle du beskriva ditt ansvarstagande för målen? 

- Skapa/uppfylla/utvärdera  

Hur skulle du beskriva ditt initiativ till arbete med målen? 

- Skapa/uppfylla/utvärdera  

Hur upplever du övriga medarbetares initiativförmåga och ansvarstagande? 

Vad tror du skulle öka ditt initiativtagande/ ansvarstagande? 

Finns det några aktiviteter som kan öka ansvarstagande eller initiativförmågan på 
vårdcentralen? 

 

Något du vill tillägga till intervjun? 

 

Tack så mycket för att du tog dig tid att svara på mina frågor! 
 




