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Sammanfattning: 

Vad det är som händer inom hälso- och sjukvårdssektorn är ett frågetecken, då vissa chefer 
blir ut- och inrullade i landstingens verksamheter. En vårdcentral har fått anlita konsultbolag 
för att kunna rekrytera en ny chef till sin verksamhet, då de misslyckat med rekryteringen 
själva. Idéer om New public management har börjat implementeras i landstingen, vilket 
betecknar den offentliga sektorns omvandling till att arbeta med företagiserade metoder 
gällande dess organisering och styrsätt. De nya arbetsmetoderna inom hälso- och 
sjukvårdssektorn har setts orsaka attitydproblem. Syftet med studien är att skapa en förståelse 
för hur ledningsarbetet inom offentliga hälso- och sjukvårdsorganisationer har kommit att 
påverkas av idéer om New public management. Studien har genomförts genom en kvalitativ 
forskningsmetod med en inriktning av hermeneutik. Studien är gjord på ett deduktivt vis, då 
teori har styrt forskningen. Studien innehåller material från fem kvalitativa intervjuer med 
olika chefer inom hälso- och sjukvårdssektorn. Studien behandlar ledarskapsteorier 
beträffande det pedagogiska ledarskapet samt förklaringar på begreppet New public 
management. Det resulterar vidare i en förståelse för hur idéer om New public management 
kan förklara de ledningsproblem som kan ses inom hälso- och sjukvårdssektorn. De slutliga 
reflektionerna av studien påpekar att det bland medarbetarna saknas förståelse för varför man 
har börjat förändra och effektivisera i hälso- och sjukvårdssektorns organisationer. Dock 
arbetar chefer inom hälso- och sjukvårdssektorn för att lägga mycket tid till att ständigt 
påminna sina medarbetare om syftet med utveckling och förändringar i verksamheternas 
organisationer. Troligen kommer chefer alltid att ha problem gällande förändringsarbeten, då 
det sitter i väggarna hur man alltid arbetat inom hälso- och sjukvårdssektorn. Möjligen när 
poster byts ut i framtiden och unga medarbetare tillkommer kanske de kan hjälpa till i 
utvecklingen och förändringen i verksamheterna.  
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Abstract: 
 
What is happening in the medical care organizations is a question, as managers are frequently 
removed and replaced in the county councils. A care centre has been forced to hire a 
consulting-firm to be able to recruit a new manager to the care centre, because they failed in 
recruiting a new manager on their own. Ideas about New public management have started to 
be applied in the country councils, which signify the transformation to more business-like 
methods in the organizations. In the medical cares centres attitude problems can be seen from 
the personnel against the new work methods being employed. The purpose of this study is to 
create an understanding about how leadership work in the medical centres has been by ideas 
of the New public management. The study is carried out with a qualitative research method 
directed to the hermeneutics researcher’s way. A deductive way of work is followed, where 
the theory has control over the research. The study includes five interviews with five 
managers in different care centres. The study also deals with leadership theories  regarding 
the pedagogical leadership and explanations about New public management. It results in an 
understanding, if leadership problems in the health care sector can explain true ideas from 
New public management. The finial reflections of the study point out that it does not exist an 
understanding in why the organizations in the health care have started to change the 
organizations to make them more effective. However the managers are working or constantly 
reminding the personnel of the aim of working with organization changes. Managers will 
probably be compelled to deal with the leaderships problems in the medical health centres. 
Possibly in the future when posts are changed and young people, with other thoughts about 
how to work, arrive, the development and changes in the organizations may be assisted.  
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1. Inledning  
 
I det här kapitlet presenteras bakgrunden till det område som studeras. Syftet med rapporten 
och dess frågeställningar kommer att diskuteras. Avslutningsvis ges en beskrivning av 
avgränsningar samt en disposition.  

 

1.2 Bakgrund 
 
Hösten år 2005 blev ytterliggare en verksamhetschef uppsagd från sin tjänst på en vårdcentral 

i Sverige (www.sydsvenskan.se). Man kan ställa sig frågan vad det egentligen är som händer 

inom sjukvården. När kraven höjs på arbetskvalitet och sjukvårdens verksamheter fokuserar 

mer på sin produktion, blir de mer produktionsvinstinriktade. Med 

produktionsvinstinriktningen menas att de anställda ska arbeta för att se till att organisationen 

går med vinst. Ett mer affärsmässigt tänk är något som allt fler sjukhus tar till, vilket innebär 

att idéer från privata företag börjar användas. Nya chefer hittas i företag som inte alls har 

någon anknytning till sjukvården, något som ibland gör att sjukvårdspersonalen sätter sig på 

tvären. Trots att chefer arbetar enligt de riktlinjer som ges av politiker och andra 

överhuvuden, tas deras ledarskap inte alltid på allvar, utan personal går emot ledarskapet och 

kritiserar. Det har hänt att vissa till och med har fått sina verksamhetschefer att lämna deras 

tjänster. Exempelvis ansåg en viss vårdcentrals personal att deras chef inte skötte sitt jobb på 

rätt sätt för verksamhetens bästa och att de inte var nöjda med det ledarskap som bedrevs på 

vårdcentralen. Samtidigt på samma vårdcentral, när en ny verksamhetschef började med ett 

förändringsarbete, kunde läkarna inte fortsätta sitt arbete som förut. Verksamhetschefen 

omorganiserade läkarnas schema och deras arbetstider för att göra verksamheten effektivare. 

Allteftersom sade läkare upp sig i ren protest och i mobbningssyfte mot verksamhetschefen, 

de trivdes tydligen inte med ledarskapet som bedrevs (Lisa Nilsson, 081117). Detta medförde 

att en krissituation uppstod på vårdcentralen delvis på grund av personalbrist och 

rekryteringssvårigheter (www.corren.se). Det finns även exempel på hur vårdcentraler, som 

har fått ta till drastiska åtgärder som att hyra in ledare från ett privat ledningsföretag, för att 

överhuvudtaget få tag på en ledare till sin verksamhet. Det har dock understrukits att normalt 

sett brukar vårdcentraler inte anlita konsultföretag för att få tjänster tillsatta (www.ekurien.se). 

Det bör uppmärksammas att det inte är många sjukvårdsdirektörer som arbetar kvar i ens ett 

år på sin post i landstingen (www.riksdagen.se). Chefer kan konstateras ha kommit och gått i 

landstingen, de blir sparkade en efter en och nya chefer tillsätts (www.arbetarbladet.se).  



1.3 Problemdiskussion 
 
Inom vården upplevs det finnas stora attitydproblem, bland annat personal som inte 

respekterar sina chefers arbete. Det kan ifrågasättas om det saknas insikt i varför 

organisationer inom vården har börjat arbeta med förändringar i verksamheterna, som 

vanligen handlar om att i första hand göra verksamheter effektivare och öka deras 

kostnadsmedvetenhet. Att följa med i omvärldsutvecklingen kan ses som ett måste för att som 

organisation överleva på marknaden. Hur bemöts förändringarna inom hälso- och 

sjukvårdssektorn? Finns det en förståelse bland personalen om syftet varför man förändrar 

styrsätt och organisering av verksamheterna?  Det är även en intressant fråga om det verkligen 

stämmer att det är så stora brister i ledarskapet inom sjukvården, att det inte är en hållbar 

situation, att chefer inte vill eller ens kan sitta kvar på sina poster? Enligt media har vissa 

chefer framställts till att de bedriver mobbning mot sin personal och kör över dem 

(www.corren.se). Hur beter sig ledare ute på fältet, är de arroganta som media i vissa fall 

påstår och kör ledare verkligen över sin personal som det debatterats om i media?         

 

Det ökade managementtänkandet inom den offentliga sektorn har förändrat sjukvårdens sätt 

att leda och organisera. Att det handlar om att organisationer blivit mer effektiva i sina 

handlingssätt och att de försöker bli mer kostnadsmedvetna samt gå i vinst inom sjukvården, 

kan ses som ett fenomen under begreppet New public management, vilket betecknar den 

offentliga sektorns övergång och förvandling till ett mer företagande tänk i verksamheterna 

(Almqvist, 2006).  

1.4 Problemformulering 
 

Vilken roll spelar idéer om New public management för att förklara de ledningsproblem som 

kan observeras inom olika delar av hälso- och sjukvårdssektorn? 

1.5 Syfte 
 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur ledningsarbetet inom offentliga hälso- och 

sjukvårdsorganisationer har kommit att påverkas av idéer om New public management.  
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1.6 Avgränsning 
Studien avgränsas till att personer som är och har varit chef på olika institutioner inom hälso- 

och sjukvårdssektorn intervjuas. Jag har valt att bara intervjua chefer för att studien ska 

utföras från ett perspektiv. Att genomföra studien utifrån ett perspektiv gör det möjligt att 

undersöka vad idéer om New public management kan ha orsakat gällande ledningsproblem 

inom hälso- och sjukvårdssektorn från ledningens perspektiv.  

 

1.7 Disposition av studie 
För att visualisera uppsatsen innehåll ges en kortfattad redogörelse av samtliga kapitel 
nedan.  
 
1. Inledning 
I detta kapitel redovisas bakgrund och problemdiskussion, samt uppsatsens syfte och dess 
problemformulering. 
 
2. Metod   
I metodkapitlet presenteras tillvägagångssättet under arbetets gång med uppsatsen. 
 
3. Teori 
I detta kapitel beskrivs teorier som studien handlar om. 
 
4. Empiri  
Här presenteras ett resultat av den empiriska undersökningen, som består av fem kvalitativa 
intervjuer med fem olika ledare inom hälso- och sjukvårdssektorn. 
 
5. Analys  
I detta kapitel jämförs teori och empiri, som även diskuteras.  
 
6. Slutsats  
I de avslutade reflektionerna redovisas den förståelse som arbetas fram genom studiens gång, 
problemformuleringen besvaras även. 
 
7. Förslag på vidare forskning 
Här ges det förslag på vad en fortsättning av denna studie kan tänkas undersöka.  
 
8. Referenser 
Här redovisas samtliga källor. 
 
9. Bilagor  
Här redovisas en grundläggande intervjuguide som använts i den empiriska undersökningen.  
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2. Metod 
 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet i forskningsprocessen samt hur bearbetning av 
insamlad data gått till.  

 
 

2. 1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Enligt Patel och Davidsson (2006) kan en forskare välja mellan tre olika metoder vid valet av 

vetenskapliga undersökningar. Forskaren använder teori och realitet för att arbeta fram ett 

centralt förhållningssätt.  

 

Det jag studerar i denna uppsats, som presenterades i det inledande kapitlet, är förhållandet 

mellan idéer om New public management och ledarskapsproblem inom hälso- och 

sjukvårdssektorn. Jag har här valt att använda mig av en deduktiv ansats. Enligt Denscombe 

(2007) kännetecknas den deduktiva inriktningen av att realiteten avgränsas till egna fenomen. 

Det så kallade fenomenet undersöks med hjälp av teorier från litteratur. Teorikapitlets syfte är 

då att vara ett underlag för tolkningen av insamlad information.  

 

Utifrån problemdiskussionen väljs teorier ut och vidare skapas tydliga kopplingar mellan 

problemen, analysen och slutsatsen. Användandet av den deduktiva ansatsen i min 

undersökning är till fördel beroende på bristande förkunskaper inom området jag studerar. 

Patel och Davidsson (2006) påpekar dock att det är bra om en forskare begränsar sig, för att 

kunna arbeta med det som är relevant och lägga fokus på det segment som ska undersökas.  

 

Verklighetens företeelser var min grund i valet av presenterade teorier i teorikapitlet. 

Anledningen till varför, är uppsatsens syfte, som är att undersöka sambandet mellan teorier 

och verklighetens uppfattningar för att sedan kunna sammanställa en intressant analys. Dock 

fanns det även en önskan om att få ny kunskap inom ämnet, beroende på detta valde jag att 

lägga fokus på teorier, som fick utgöra en grund för den vidare forskningen. Samtliga 

frågeställningar utgår från teorier och genom dessa kunde jag samla in mer önskad 

information för att kunna sammanställa uppsatsen.   
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2.2 Kvalitativ forskningsmetod 
 
Den kärna som jag vill att uppsatsen ska präglas av, är att öka kunskapen för vad idéer om 

New public management har för samband mellan de ledningsproblem som ses i hälso- och 

sjukvårdssektorn. Dessa faktorer påverkar mitt metodval i uppsatsen. Bryman och Bell (2005) 

diskuterar två forskningsmetoder som skiljer sig åt, vilka är den kvalitativa och den 

kvantitativa. De två olika forskningsmetoderna har olika utgångspunkter, där det fokuseras på 

olika aspekter. En kvantitativ forskningsmetod, som används mestadels inom 

naturvetenskapliga områden, där statistik, matematik är metoder som använts för att få svar på 

frågan ”hur många”. Det innebär strikta och tydliga anvisningar för hur en undersökning ska 

gå till i det kvantitativa forskningssättet (Andersen, 1998). Jag har i uppsatsen valt att använda 

en kvalitativ forskningsmetod.   

 

För att få en tydlig översikt visas nedan en figur gällande den skillnad som utgörs mellan den 

kvantitativa forskningsmetoden och den kvalitativa forskningsmetoden. 

 

Kvantitativ   Kvalitativ 
Siffror   Ord 
Forskarens uppfattning  Deltagarnas uppfattning 
Distans   Närhet 
Teoriprövning  Teorigenerering 
Statisk   Processinriktad 
Strukturerad   Ostrukturerad 
Generalisering  Kontextuell förståelse 
”Hårda”, reliabla data  Rika och fylliga data 
Makroinriktning  Mikroinriktning 
Beteende   Mening 
Konstlade miljöer                                    Naturliga miljöer  
 
(Bryman & Bell, 2005, Tabell 13.1, s 322) 
 

2.3 Ansats 
 

För en forskare finns det huvudsakligen två vetenskaplig förhållningssätt som forskaren kan 

välja som sin ansats i forskningen: positivism och hermeneutik. Det är nämligen ytterst viktigt 

att en forskare vet vilket forskningssätt den har för avsikt att genomföra sin studie på. Delvis 

för att utomstående parter ska kunna kritisera forskarens sätt att framställa fakta emot det 

vetenskapliga förhållningssättet som ett underlag. Beroende på om forskaren väljer att 
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använda positivism eller hermeneutik som vetenskapligt förhållningssätt, kommer de 

redovisade resultaten framställas olikt (Patel & Davidsson, 2006).  

 

2.4 Positivism 
Positivsim härstammar från den naturvetenskapliga sedvänjan. Det grundläggande tankesätt är 

möjligheten till att kunna skapa en ensartad vetenskap, då det inom positivismens område 

anses att alla vetenskaper borde grundas på ett likartat vis (Patel & Davidsson, 2006). Det 

handlar om att forskningen ska bedrivas på ett sätt då det ska kunna konkret utvisa en översikt 

och även vara möjligt till att konstatera det studerande segmentets säkra fakta. Forskaren 

handlar genom att skapa empiriska studier med en avsikt att kunna kartlägga 

regelbundenheter i objektet som studeras. För att styrka med ett exempel: kan forskaren 

genom dessa metoder lägga märke till återkommande egenskaper. Med hjälp av metoden att 

kartlägga, så kallade regelbundenheter, uppstår det en möjlighet till att förutsäga företeelser 

beträffande det studerande objektets kommande handlingar. Detta är ett måste för att 

någonting ska kunna få sägas vara kunskap: enligt positivism (www.ne.se).  

 

2.5 Hermeneutik 
Enligt Patel & Davidsson (2006) anses hermeneutik vara positivismens raka motsats. Dock 

bör det förtydligas att både positivism och hermeneutik är olika sorter av en så kallad 

empirisk kunskapsteori (www.ne.se).  

 

Inom hermeneutiken som vetenskapligt förhållningssätt handlar det om tolkningslära (Patel & 

Davidsson, 2006). Hermeneutiken handlar om hur en forskare analyserar texter med syftet att 

forska fram meningen i texter, ur det perspektiv som författaren hade. Det innebär att fokus 

läggs på det sociala och historiska sammanhanget där texten författades fram. Kvalitativa 

innehållsanalyser brukar kopplas samman med hermeneutiken, för att tillvägagångssättet 

handlar om det som hör till i en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2002).   

 

En forskare har dock rätten att få resonera om vilken tolkning som är den ultimata. Alltså 

existerar det ingen viss slutpunkt eller gräns för det hermeneutiska förhållningssättet gällande 

tolkningen (Patel & Davidsson, 2006).  
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Denna studie utgår från det hermeneutiska forskningssynsättet. Det jag vill få ut av min studie 

är inte endast en sanning om hur New public management kan förklara ledarskapsproblem 

inom hälso- och sjukvårdssektorn. Utan det jag undersöker är om idéer beträffande New 

public management kan förklara ledarskapsproblem inom hälso- och sjukvårdssektorn, 

samtidigt som jag arbetar fram en förståelse av mina problemställningstaganden.  

 

2.6 Datainsamling och litteratursökning 
 
Uppsatsarbetet började med en tids tänkande om fastställandet av uppsatsämne. Efter en tids 

filosoferande föll senare valet på att fördjupa mina kunskaper i ledarskap. För att ytterligare 

fördjupa sig i ett ämne som inte studerats djupgående under utbildningens gång, togs tillfället 

till akt, av intresseskäl, att undersöka fenomenet: New public management.  För att vidare i 

processen finna ett segment att undersöka samtliga begrepp i/på, användes till en början 

privata kontakter. Slutligen fick jag kontakt med 5 chefer inom hälso- och sjukvårdssektorn i 

Sverige.  

 

Vidare i uppsatsarbetet blev det aktuellt att undersöka litteraturutbudet, angående ledarskap 

och New public management. Som hjälpmedel i detta skede, användes högskolebibliotekets 

olika sökkataloger samt ytterligare databaser för särskilda vetenskaplig artiklar. Utbudet 

beträffande ledarskapslitteratur föll sig stort, samtidigt som det var betydligt svårare att finna 

litteratur angående idéer om New public management. 

 

När samtliga litteratur var vald, arbetades teorier fram till att utgöra en grund, för vidare 

forskning i det aktuella segmentet som valts att undersöka.  

 

Det bokades intervjumöten, där vissa möten utfördes personligt medan andra utfördes genom 

telefonkontakt. Jag använde mig av liknande intervjufrågor till samtliga respondenter, 

intervjufrågor som under intervjuns gång ofta utvecklades med underfrågor.  

 

Samtliga data i min studie har samlats in genom en kvalitativmetodansats. Att arbeta efter en 

kvalitativ undersökningsform, har fokus legat på mjukdata: insamlat material som hanteras i 

ord och text. Den insamlade data är baserad på kvalitet och inte på kvantitet. Därav består min 

uppsats av: teoretisk litteratur, vetenskaplig artiklar och informationskällor hämtade från 
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Internet (Andersen, 1998). Tillsammans med den insamlade teoretiska data har jag använt 

kvalitativa interjuver med samtliga respondenter i det segment som uppsatsen undersöker.   

2.7 Primärdata 
 

Studiens primärdata består av fem kvalitativa intervjuer. Varav tre är personliga intervjuer, 

medan resterande två intervjuer genomförts genom dialog i telefon.  

 

Bryman och Bell (2005) anser att den mest användbara metoden gällande forskning på ett 

kvalitativt sätt, görs genom intervjuer. I en kvalitativ intervju läggs nämligen intressefokus på 

personen som blir intervjuad. Samtliga inblandade i en intervju skapar vidare gemensamt 

intervjusamtalet (Bryman & Bell, 2005). Syftet med en kvalitativ intervju handlar om att 

skapa uppfattningar och identifiera åsikter om intervjuns ämne (Patel & Davidsson, 2006). 

Faktorer som kan påverka en personlig intervju, är enligt Bryman & Bell (2005) att ämnet 

som intervjun handlar om bör ligga i den som intervjuars intressetema. Beroende på att det 

underlättar hur intervjuer genomförs, då det oftast blir en mer sammanhängande intervju om 

det föreligger i personers intresse. Metoden i en kvalitativintervju innefattar inte där heller 

lika mycket struktur som en intervju genomförd på ett kvantitativt vis (Patel & Davidson, 

2006).    

 

Laddade frågor samt ledande frågor ska helst inte ges till intervjuobjekt, på grund av att det 

kan medföra att intervjuobjektet kan hamna i en sits där personen svarar på frågor på ett visst 

speciellt sätt. Vidare bör en intervjuare utforma frågor på en nivå som intervjuobjektet förstår, 

för att undvika missförstånd. När intervjufrågor formulerades, utgick jag ifrån att försöka få 

frågorna att inte bli genomskinliga om vad för svar som sökes. Vidare utformades 

intervjufrågorna på ett tydligt språk, för att respondenterna inte skulle misstolka 

intervjufrågor. I användandet av en kvalitativintervju medför det dessutom att jag som 

intervjuare får noggranna och fylliga svar (Bryman & Bell, 2005).    

 

Under de personliga intervjuerna användes diktafon, för att få intervjuerna inspelade, då det är 

lättare att fokusera på intervjun, istället för att koncentrera sig på att få med all viktig fakta 

från intervjuobjektet. Det bör tilläggas att det är en säker handling att få intervjuer inspelade, 

då missförstånd och feltolkningar reduceras. Det bör dock observeras att ett intervjuobjekt 

kan få en känsla av övervakning då allt spelas in som sägs under intervjun, vilket kan hämna 
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intervjuobjektens uttalande och möjligen inte tala fritt och avslappnat (Bryman & Bell, 2005). 

Jag bedömer inte att de intervjuobjekt som jag fört dialog med känt sig hämmade av att bli 

inspelade, utan att de förstod syftet med att spela in en intervju.  

 

2.8 Intervjuer 
 
Studien inleddes med att ta kontakt med en chef på en vårdcentral samt en person som 

tidigare varit chef på samma vårdcentral. Vidare kontaktades X läns landsting, där Göran 

Rydberg (personalutvecklare) hjälpte mig med att få kontakt med en linjechef som är belägen 

i staben samt en vårdcentralsbasenhetschef. Därefter skickades e-post ut till flertalet 

vårdcentralschefer, varav två chefer på två olika vårdcentraler ställde upp för telefonintervju.    

 

Det bör observeras att alla namn i uppsatsen är fiktiva, samtliga intervjuade personer är 

därmed anonyma i studien för att inte utelämna någon person samt för att det möjligtvis kan 

underlätta för att få ärliga svar i intervjuerna, fakta som vidare kan användas för att få en bra 

analys i studien.  

 

2.8.1 Personlig intervju med Lisa Nilsson, 2008-11-17 
 

Det första mötet ägde rum med Lisa Nilsson. Hon har en bred utbildning som grundar sig i en 

sjuksköterskeutbildning, vidare studier på högskolan: hälso- sjukvårdsadministration, 

personaladministration, arbetsmarknadspolitik och vårdpedagogik kurser. 

Ledarskapsutbildningar har hon studerat, vilka har bedrivits genom kommunen och en 

ledarskapsutbildning inom landstinget.  Startade sin karriär som sjuksköterska men arbetade 

vidare som säljare med ett eget budgetansvar (Gibeck, narkosapparater – sjukvårdsprodukter, 

i Stockholm). Under en tidsperiod arbetade hon även som universitetsadjunkt i omvårdnad, på 

Hälsouniversitet i Linköping. Efter tjänsten som universitetsadjunkt har hon arbetat som chef 

inom kommunalsjukvård och inom landstingen i olika verksamheter.  

 

2.8.2 Personlig intervju med Valdemar Svensson, 2008-11-18 
 

Det andra mötet var med Valdemar Svensson. Valdemars utbildning grundar sig på 

sjuksköterskeprogrammet. Har efter sin examen från sjuksköterskeprogrammet bland annat 
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arbetat som sjuksköterska i Norge. Han har arbetat på en ledarpost i tolv år och arbetar nu 

som verksamhetschef på en vårdcentral i Sverige, samtidigt som han studerar olika 

personalstrategiska kurser på universitet.  

 

2.8.3 Telefonintervju med Ann Karlsson, 2008-11-26 
 

Den tredje intervjun över telefon var med Ann Karlsson, som är utbildad 

distriktssjuksköterska. Hon har arbetat som distriktssköterska i sju år. Ann har även studerat 

ledarskap och organisationsteori, handelsrätt samt även andra vårdkurser på universitet. Hon 

har genomgått en trainee-ledarskapsutbildning och för tillfället läser hon en 

projektledareutbildning, från Fujutsi som landstinget har köpt in. Ann arbetar som 

basenhetschef på en vårdcentral. Hon tillträdde sin post den förste november år 2008. Innan 

dess arbetade hon som tillförordnad chef sedan 1:e maj år 2008. I två år arbetade Ann som 

förste linjechef, då hade hon en läkare som var chef över henne och hon arbetade som 

distriktssköterska på halvtid.  
 

2.8.4 Telefonintervju med Kristina Andersson, 2008-12-05 
 
Kristina Anderson är i grund och botten utbildad sjukgymnast. Utöver sin 

sjukgymnastutbildning har hon studerat bland annat juridik och genomgått två olika 

ledarskapsutbildningar. Hon har arbetat som chef sedan år 1993, inom både privata företag 

samt på två olika vårdcentraler, varav en hon nu är chef för. 

 

2.8.5 Personlig intervju med Oskar Fagenbäck, 2008-12-10 
 

Oskar har studerat förvaltningslinjen med inriktning ekonomi och personalfrågor. Han har 

blivit utbildad i ledarskap av landstinget, som köpt in en ledarskapsutbildning från företaget 

Lernia, samt en ledningsgruppsutbildning angående interna förhållanden som landstinget 

bedrev. Oskar arbetar som linjechef på förvaltningen i ett län i Sverige. Tidigare har han 

arbetat i kommun-, statliga organisationer och i privata bolag. Har arbetat på en chefsposition 

i 15 år.  
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2.9 Metodkritik 
 

Mitt val av intervjumetoder kan anses ha givit upphov till att diskussioner utanför ämnet ofta 

förekom. Dock är undersökningsämnet brett och därav tror jag det gav upphov till att vissa 

intervjuer emellanåt tappade den röda tråden, av strukturerade intervjufrågor. Dock anser jag 

inte att det ska ha inneburit något negativt för det undersökta segmentet. Det ska även 

understrykas att fakta som önskades för studien under intervjuer blev mer än väl besvarade. 

 

2.10 Källkritik 
Det existerar en stor tillgång av sekundärdata av litteratur att tillhandahålla beträffande 

ledarskapsteorier, medan det däremot finns en mindre tillgång av litteratur angående idéer om 

New public management.  

 

En avgränsning i litteratur har dock gjorts till vad som anses vara intressant litteratur för att få 

en röd tråd i uppsatsen och för att belysa de viktiga faktorerna som har betydelse för studien. 

Samtliga internetkällor som det referatets till i studien anses vara pålitliga och fyller ett syfte 

för studien i att göra ämnet aktuellt i tiden.    
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3.Teori 
I detta kapitel presenteras den teori som används i uppsatsen. 

 

3.1 New public management (NPM) 
Idéer om fenomenet New public management tas upp för att ge läsaren en förståelse till vad 
idéerna innebär och har inneburit för den offentliga sektorns verksamheter. En definition, en 
tydlig beskrivning om vad idéer om New public management fört med sig, förklaringar till 
New public management´ s uppkomst samt en beskrivning av den kritik som existerade mot 
den offentliga sektorns verksamheter under 1900-talet redovisas i följande kapitel.   

 

3.1.1 Definition av begrepp 
 
New public management, som vanligtvis förkortas till NPM, är ett begrepp vilket under 

senare år har setts förändra synsättet i hur den offentliga sektorn ska styras (Lane, 2000). 

Thylefors (2007) påpekar att Sverige är ett land som har påverkats i stor utsträckning av NPM 

och ligger högt upp på listan av alla länder som har fått ett genomslag av idéer från NPM i sitt 

samhälle.  

 

Forskare anser att idéer om NPM grundar sig i de stora förändringar som skett i den offentliga 

sektorns verksamheter (Almqvist, 2006), något som brukar liknas vid en revolution. De 

teoretiska idéer som ligger bakom idéer om NPM, anses grunda sig i kraftfulla kritiska åsikter 

som rådde under 1900-talet beträffande bland annat den offentliga sektorns storlek (Lane, 

2000).   

 

I den offentliga sektorn har ledare traditionsenligt arbetat med att ta fram policydokument 

samt använt sig av regelverk i hur verksamheterna skulle arbeta och styras. Detta ansågs som 

betydelsefulla ledaregenskaper förr i tiden, men numera ses den äldre regelstyrningen som 

centralistisk och osmidig (Maltén, 2000). NPM förespråkar nämligen att den offentliga 

sektorn ska byta ut det traditionella arbetssättet och ändra sina arbetsmetoder till system som 

liknar de som används i den privata sektorn och näringslivet. En organisation ska enligt idéer 

om NPM lägga fokus på att formulera mål för verksamheten och sedan arbeta med 

utvärderingar och uppföljningar av verksamhetens mål (Almqvist, 2006).  

 

Det finns många förklaringar på vad NPM innebär. Hasselblad (2008) anser att kärnan i NPM 

handlar om att förändra verksamheters organisering och styrning. I artikeln ”From old public 
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administration to NPM” (1994) skriven av C. Hood, menar Hood att begreppet NPM 

beskriver den offentliga sektorns övergång till arbete med företagsliknande metoder. 

Samtidigt lyder Thylefors (2006) förklaring av NPM enligt följande: NPM är en beteckning 

av en omvandling för den offentliga sektorn till ett mer företagslikt styrsätt.  

 

NPM består av ett antal idéer som belyser vad näringslivet använder för metoder i drift av 

sina företag (Almqvist, 2006). Det NPM för med sig är en ny och annorlunda syn på styrsättet 

jämfört med vad den offentliga sektorn är van vid, det byggs nämligen på faktorer som 

handlar om att marknadsorientera verksamheterna. Med en större marknadsorientering ska 

kostnadseffektiviteten öka, utan att mål för kvalitet blir sämre inom den offentliga sektorns 

organisationer (Thylefors, 2006).     

 

Genom att arbeta utifrån demokratiska målformuleringar, menar Maltén (2000), förändras 

styrningssättet i verksamheterna. Arbetssättet handlar istället då om att personal arbetar 

utifrån ett sätt vilket kallas för ”bottom up”. Det innebär att all personal i en organisation får 

en chans till att vara delaktiga i målformuleringar och i utvecklingen av verksamhetens 

organisation (Maltén, 2000). 

3.1.2 Beskrivning av idéer från New public management  
 
Almqvist visualiserar: en tydlig översikt om idéer av NPM (se figur 1:1): 

 ”-styrning och kontroll 

 -disaggregering och 

konkurrens 

-ledningsroller och 

empowerment 

- medborgare, kund och 

empowerment  

 -nytt språk”  
(Figur 1:1  Almqvist, 2006, s 26) 

Under punkten styrning och kontroll framgår det att en 

betydligt bättre och hårdare kontroll ska förekomma av 

finansiella delar inom verksamheter, med andra ord ska en 

kostnadsmedvetenhet existera. En ökad 

kostnadsmedvetenhet ska även gynna effektiviteten i en 

organisation. Metoder för att upprätthålla en kontroll av 

finansiella delar i en organisation kan vara att genomföra 

prestationsmätningar och benchmarking (internhandel 

mellan avdelningar i en organisation). Det framgår även att 

det dagliga kontrollbehovet av vardagsarbete försvinner, istället blir efterkontroller aktuella i 

hur verksamheter presterar (Almqvist, 2006).  
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Punkten Disaggregering och konkurrens handlar om att uppmärksamma verksamheter till att 

arbeta efter beställareutföraremodeller (Almqvist, 2006). Det innebär att verksamheter ska få 

sin produktion att bli mer anpassad till vad samhället kräver och är i behov av för service 

(Maltén, 2000). Inblandade, styrande politiker ska då inta rollen som beställare eller möjligen 

enskild kund för att få grepp om behovet av service av verksamheterna i deras arbetsområde 

(Granberg, 2008).   

 

Medborgare, kund och empowerment punkten förmedlar att som enskild medborgare ska 

samtliga medborgare få mer makt till att kunna påverka tjänstemän och politiker i sitt 

närområde. Medborgaren/kunden ska kunna påverka med sina personliga åsikter, vilket 

innebär att medborgare får en mer självbestämmandemakt (empowerment) för sin situation i 

sitt närområde (Almqvist, 2006). 

 

Punkten ett nytt språk handlar om att samhället kommer präglas av nya benämningar till bland 

annat medborgare. Då de kommer att ses som kunder istället för patienter (Almqvist, 2006). 

Maltén (2000) diskuterar om politikers debatter om att nya begrepp för offentliga sektorn, 

som entreprenad, privatisering, resultatenheter, beställareutföraremodeller och 

målformuleringar blivit mer aktuella. Samtidigt som detta har kommuner tagit efter privata 

företags metoder i den meningen att: vissa kommuner börjat kalla sin verksamhet för en 

koncern.  

 

Av samtliga fem olika förklaringar på vad NPM för med sig, kan det konstateras att NPM 

handlar om tre faktorer: kontroll, kontrakt och konkurrens (Almqvist, 2006). 

3.1.3 New public management´s uppkomst 
 
Enligt Almqvist (2006) kan det ges många förklaringar på NPMs existens. Nationalekonomer 

påstår att NPM uppstod på grund av den väldiga kritiken som rådde mot den offentliga 

sektorn, beroende på att den bara växte och blev större. Andra påstår att idéer om NPM 

arbetades fram beroende på att arbetsmetoder inom den offentliga sektorn medförde att dess 

organisationer inte utvecklades lika snabbt som de borde ha gjort jämfört med övrig 

utveckling i samhället (Almqvist, 2006).   
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3.1.4 Kritik mot den offentliga sektorn  
 

Den offentliga sektorn har fått utstå kritik angående brister i sin verksamhet, bland annat 

beträffande dess relationer till medborgare och verksamhetens storlek (Hasselblad, 2008). 

Den omtalade kritiken sägs ha lyckats påverka synsättet på den offentliga sektorn, och 

Hasselblad menar på att det var i tiden att förändra offentliga sektorns organisationers 

styrningssätt och organisering (Hasselblad, 2008).  

 

Så tidigt som på 1970-talet påpekar Almqvist (2006) att det resonerades mycket om 

demokratins återkomst, fokus låg nämligen på att decentralisera organisationer. Att 

decentralisera offentliga sektorn skulle medföra att medborgare och politikers närhet och 

samarbeten skulle öka (Almqvist, 2006). 1980-talet kännetecknas för ett ifrågasättande av den 

offentliga sektorn och politiker fann att de skulle ta tillbaka makt för frågor vilka ansågs 

påtagligt viktiga menar Hasselblad (2008).  

 

Vidare under 1980-talet inledde en rörelse ett arbete för en reform i hur offentliga sektorn 

istället skulle styras och organiseras. Fokus lades nämligen på decentralisering (Thylefors, 

2007). Med att decentralisera offentliga sektorns verksamhet innebar att organisationens 

ansvar och makt fördelas om, vilket medför att en organisation övergår till att bli platt i sitt 

styrningssätt. Samtidigt tillåts medarbetare ta eget ansvar och vara delaktiga, medan ledaren 

även tar sig tid till att lyssna på medarbetares åsikter (Maltén, 2000). Syftet med 

decentralisering är delvis att nå en högre motivation bland personalen.   

 

I slutet på 1980-talet påstås det att en överenskommelse arbetades fram angående tvungna 

förändringar inom den offentliga sektorns verksamhet (Almqvist, 2006). Allt om NPM, som 

det debatterades om under 1980-talet, sägs senare ha genomförts under 1990-talet. 

Målstyrningen blomstrade på marknaden, samtidigt som styrningsmetoder, som t ex 

resultatstyrning bland annat, prövades i både landstings- och kommunorganisationer 

(Almqvist, 2006).       
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3.2 Ledare i den offentliga sektorn 
 

Inom den offentliga sektorn består högsta ledningen av framröstade politiker och 

organisationen är styrd av dess anslagsfinansiering. Anslagsfinansiering innebär att 

organisationer får kapital (skattemedel) som de 

ska driva sin verksamhet efter, enligt 

bestämmelser från politiker. I bedrivandet av en 

verksamhet inom den offentliga sektorn finns det 

även regelverk om hur t ex rättsäkerhet, insyn i 

verksamheten och hur offentlighet ska behandlas. 

De flesta organisationer inom den offentliga 

sektorn drivs i form av en monopolställning. 

Offentliga sektorns mål är att enligt politikers 

beslut erbjuda varor samt tjänster som varje 

medborgare ska ha rätt till. En viktig faktor inom 

den offentliga sektorn är dessutom att hushålla 

med resurser. Målet är att just verksamhetens mål 

sätts i fokus, medan pengar och vinst inte kommer i 

första hand (Granberg, 2008).  

3.3 Ledare i den privata sektorn 
 

Granberg (2008) fortsätter att nämna att företag inom den privata sektorn leds av en styrelse, 

vilken har fastställs av företagets ägare. Privata företag har eget ansvar på att tjäna pengar och 

de har också möjligheten att bestämma själva över företagets intäkter. De finansierar sig 

själva genom att bedriva försäljning av tjänster eller produkter. Privata företag har inte samma 

krav på sig att handskas med offentlighet som den offentliga sektorn brottas med. Inom den 

privata sektorn befinner sig även företag ute på marknaden och tvingas konkurrera med andra 

företag på ett annat sätt än den offentliga sektorn för nu gör.  
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3.3.1 Olikheter mellan ledarskap i den offentliga sektorn och i privata 
företag 
 

Skillnaden mellan att leda en verksamhet i privat regim eller i den offentliga sektorn kan ovan 

i stycke 3.2 och 3.3 ses skilja sig åt. Det bör dock understrykas att dessa påståenden inte 

stämmer överens i alla lägen i verkligheten, då det i dagens samhälle finns organisationer 

inom den offentliga sektorn som även bedrivs privat och är aktiebolag, t ex Danderyds 

sjukhus AB (Granberg, 2008).  

 

Den offentliga sektorn bedriver sin verksamhet utifrån regelverk, samtidigt som dess 

finansiering består av skattemedel. Det innebär att ledare inom den offentliga sektorn präglas 

av ett ständigt regeltvång och tvingas bedriva dessa regleringar i detalj utifrån sin tilldelade 

budget. Det existerar även en påtaglig skillnad som den offentliga sektorn besitter då 

organisationerna verkar i ett så kallat ”skyddsnät”, då de inte är lika utsatta som en privat 

verksamhet, vilken exempelvis kan försättas i konkurs (Tollgerdt, 1995). 

 

Att som ledare besitta rollen att leda en verksamhet vars framtid inte är fastställd och ”klar” 

kan ställa enorma krav på en ledare. Hur en ledare ska bedriva sitt ledarskap i en föränderlig 

miljö, anser Tollgerdt (1995) ska anpassas till förhållanden som råder i en organisation och i 

samhället.  
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3.4 Ledarskap i utveckling  
För att ge insyn i hur ledarskapet ser ut på 2000-talet resonerar jag om hur ledarskapet inom 
landstingen har förändrats med tiden från förr till 2000-talet. Teorier angående det ”nya” 
och utvecklade ledarskapet tas upp för att förklara vad utveckling har påverkat den offentliga 
sektorns ledarskap. 

 
Nilsson (2003) skriver om debatter på 1960-talet som handlade om att det då ansågs finnas 

krav på att auktoritärt ledarskap inte skulle bedrivas, medan samhället på 1970-talet 

präglades av det demokratiska ledarskapet. Under 1980-talet kom det vidare att fokuseras på 

kraftfulla ledarskap, vilket ledde vidare till 1990-talets ledarskap som präglades av ett 

visionärt och lärande ledarskap (Nilsson, 2003).  

 

Den auktoritet som har präglat chefers beteenden i tider, menar Ahltorp (1998), håller på att 

monteras ned och det moderna ledarskapet kommer inte att verka i samma dominerande 

position som det tidigare gjort. Berséus (2004) anser vidare att samhället, som i 20 år har 

karakteriserats av auktoritet, numera utmärks av ett samhälle med en stor öppenhet till 

omvärlden.   

 

Förhållanden i dagens samhälle angående ledarskap anser Nilsson (2003) vara annorlunda, då 

ledarskapet har utvecklats och även ständigt förändras. I artikeln ”The potential revolution in 

leadership”, skriven av Cohen, W (1992) påstår Cohen att ledarskapet befinner sig i en 

förändringsfas efter tusentals år. Landstingen och hälso- och sjukvården påstås aldrig tidigare 

ha varit med om en så stor omvandling gällande dess struktur som på senare år. Ledarskapet 

inom landstingen sägs även vara tvunget till att förbättras, för att kunna hantera anpassning 

till en långsiktig nivå för framtiden, enligt Tollgerdt (1995). 

 

Nilsson (2003) anser däremot att ledare i det ”nya” ledarskapet inte handlar genom att ge 

direkta order till sina medarbetare, vilket ledare arbetade med förr i tiden. Istället arbetar 

ledaren numera oftast utifrån visioner och idéer. Nilsson (2003) fortsätter påpeka att det nya 

ledarskapet även präglas av att arbeta fram gemensamma mål för organisationens syfte. 

Tollgerdt (1995) menar däremot att den ”nya” ledaren inom landstingen ska ha ett intresse för 

människor som vidare ska medföra att ledaren ska vara ytterst lyhörd för motivations och 

arbetsintressen gällande sina medarbetare. Samtidigt ska ledaren se till faktorer som 

utveckling av sina medarbetare och tydligt förespråka visioner med mål som förmedlas vidare 

till anställda (Tollgerdt, 1995).  
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Det forna ledarskapet handlade mer om management by control, forna tankar beträffande 

kontroll som har utvecklats och förändrats till att enligt det nya ledarskapet handla mer om 

management of meaning. Utvecklingen och förändringen av ledarskap kan med andra ord 

förklaras genom att ledaren har lämnat sin kontrollbevakning bakom sig och vidare utvecklats 

till att inse faktum: att idéers kontroll över beteenden är starkare och bättre än endast 

övervakning av medarbetares arbetande (Nilsson, 2003).      

 

Berséus (2004) anser vidare att ledare numera ska kunna se in i framtiden och förutspå 

händelser i sin verksamhet. Ledaren ska gärna samtidigt vara en god innovatör och visionär 

(Berséus, 2004). Att verka som en visionär innebär för en ledare att i sitt ledarskap kunna 

hantera rollerna: representanten, strategen, coachen, talesmannen, kompetensutvecklaren, 

förebilden, teambyggaren samt vara den person som är den nödvändiga måltavlan i 

organisationen (Ahltorp, 1998). Ledaren ska vara medveten om alla sina roller, samtidigt som 

hon ser sig själv i sitt ledarskap som en ”team worker”, som verkar inom regelrättens gränser 

(Ahltorp, 1998). Nilsson (2003) däremot styrker att det bör ges en acceptans till att 

ledningsfilosofier skiftar, beroende på att 2000-talets komplexa period inte endast kan präglas 

av en enda ledningsfilosofi.  
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3.5 Pedagogiskt ledarskap 
Landstinget befinner sig i en stor förändringsfas och det pedagogiska ledarskapet innehåller 
olika metoder som ledare kan använda sig av för att hantera förändringar i organisationer. 
Det pedagogiska ledarskapet består av fem olika mål, som en ledare ska ta hänsyn till.  

 

Förändringsarbete och utvecklingsarbete innebär enligt Maltén (2000) att ledarskap måste 

utövas dynamiskt, detta brukar kallas för ett pedagogiskt ledarskap.  

 

Som tidigare nämnts anser Tollgerdt (1995) att en ledare, för att lyckas med stora 

förändringar, måste vara intresserad av människor och ta hänsyn till mänskliga faktorer. Efter 

förändringsarbete bör verksamheter även ha tydliga innehållsmål. Tollgerdt (1995) 

konkretiserar sina visioner om ett nytt ledarskap genom konkreta exempel inom landstingen.  

 

Det pedagogiska ledarskapet kan enligt Maltén (2000) beskrivas utifrån fem olika steg: mål, 

etik, relationer, situation, förnyelse. Nedan följer en beskrivning av varje mål i det 

pedagogiska ledarskapet. 

3.5.1 Målinriktat ledarskap 
 

”En ledare är den som formulerar mål tillsammans med sina medarbetare, motiverar och 

stimulerar dem till att nå de målen- och sedan själv tar ansvar när det går dåligt. Slutligen 

ger ledaren beröm och belöningar till dem som lyckas väl” (s.177, Maltén, 2000).  

 

Det målinriktade ledarskapet handlar om att ledare lägger fokus på att formulera demokratiska 

mål tillsammans med sina medarbetare. Mål som verksamheten sedan ska arbeta utifrån 

dagligen. Att använda sig av denna form av resultatstyrning med mål i sikte ger upphov till att 

verksamheten vidare tydligt kan redovisa verksamhetens ”out put”. Uppföljningar av en 

verksamhets mål blir då betydligt lättare att hantera, beroende på de tydliga redovisningars 

resultat av samtliga mål i en verksamhet. Detta är en effektiv arbetsmetod för att förändra en 

verksamhet som ska lära sig och kunna bli bättre enligt Maltén (2000).  

 

Maltén (2000) nämner också att arbete med tydliga målformuleringar bidrar till att en ledare 

kan delegera ut arbetsuppgifter och ansvar till sina medarbetare på ett tydligt och klart sätt. 

Delegering av arbetsuppgifter medför dessutom att ens medarbetare får ta eget ansvar för sina 

tilldelade arbetsuppgifter. Medarbetare känner sig då delaktiga och viktiga på sin arbetsplats. 
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Granberg (2008) menar på att om medarbetare får möjligheter till att på egen hand lösa 

arbetsuppgifter och en chans till att arbeta fram självständiga strategier för att kunna nå 

uppsatta mål, känner de även en större motivation för sitt arbete.   

 

Syftet med det målinriktade ledarskapet menar Maltén (2000) grundar sig på tydlig 

kommunikation mellan medarbetare och ledare, en kommunikation bestående av visioner och 

mål för organisationen. Lyckas ledare engagera sina medarbetare kommer det gynna 

verksamheten positivt anser Maltén (2000). 

 

Inom den offentliga sektorn kan fyra olika mål uppmärksammas som ledare bör arbeta efter i 

sitt ledarskap; 

 

”1. Inriktningsmål som anger en allmän inriktning, en grundsyn eller en verksamhetsidé. 

 2. Effektmål som kvantifierar inriktningsmålet och preciserar vilka konkreta och mätbara 

resultat som skall uppnås.  

3. Produktionsmål som anger hur en organisation skall vara uppbyggd samt vilken typ av 

personal eller rättare sagt vilken kompetens som behövs.  

4.Resursmål som erfordras, typ materiella och ekonomiska resurser, för att målen skall kunna 

uppfyllas” (Maltén, 2000, s 172.).  

 

3.5.2 Etikinriktat ledarskap 
 

I artikeln ”The potential revolution in leadership” skriven av Cohen W (1992) diskuterar 

Cohen om att dagens ledarskap ses som effektivt, men det finns dock en undran om 

ledarskapet är etiskt. Berséus (2004) påpekar att ledare i dagens samhälle bör präglas av en 

trovärdighet och en hög moral som är grundad i etiskt beteende. En ledare kan inte bara lägga 

fokus på strategival, det handlar inte heller bara om att välja ett transformativt- eller ett 

transaktivt ledarskap enligt Maltén (2000).  Maltén (2000) anser vidare att en ledare ska 

handla etiskt, med andra ord skapa en anda i organisationen, vilkens syfte är att alla 

medarbetare ska känna att de betyder något och att det arbete de utför är betydelsefullt. 

Ledaren bör vidare verka som i stödjande anda och visa att hon faktiskt tar sig tid att 

kommunicera och är personligt närvarande för sina medarbetare. Att alltid vara noga med att 

verka i ett lojalt syfte å sina medarbetares vägnar samt att uppträda trovärdigt är andra 
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faktorer som ledare bör ha i åtanke (Maltén, 2000). Maltén (2000) anser även att den 

etikinriktade dimensionen av ett ledarskap kan illustreras av ett citat av Martin Luther King.   

 

”Du står inte bara i ansvar för vad du säger utan också för vad du låter bli att säga” (Martin 

Luther King, http://www.citatsamling.se). 

3.5.3 Relationsinriktat ledarskap 
 

Maltén (2000) påpekar att många ledare ser sin personal som sin organisations främsta 

tillgång. Människan har blivit allt viktigare i organisationer och medarbetare har faktiskt en 

betydlig kunskap som är avgörande för en verksamhets bästa. Det relationsinriktade 

ledarskapet innebär att fokus läggs på den mänskliga resursen (Maltén, 2000).  

 

Maltén (2000) anser att angelägna faktorer för ett ledarskap är att medarbetare känner att 

deras insatser betyder något för verksamheten och att de blir behandlade som medarbetare på 

sin arbetsplats. Genom att ge medarbetare frihet till att handla på egen hand och få chans till 

att ta eget ansvar, gynnas faktiskt utvecklingen av kompetens hos personer som under andra 

omständigheter kanske inte skulle ha stimulerats till att tänka fram egna bra lösningar. Faktum 

är att utveckling av personal innebär även en konkurrens att besitta emot andra verksamheter, 

då utveckling av kunskap är en viktig faktor för grunden av konkurrens mellan företag 

(Maltén, 2000). 

 

Syftet med det relationsinriktade ledarskapet är att ledaren ska arbeta efter ett synsätt som 

innebär att de mänskliga resurserna är betydande för verksamheter. Att arbeta utifrån en 

potentialutveckling och kreativitet hos sina medarbetare är en viktig faktor. Ledaren ska 

vidare ha en helhetssyn för hur han leder och utför sitt arbete för att kunna balansera ekonomi, 

idéer och människor som betydelsefullt för en verksamhets framtid. Det gäller för en ledare 

att arbeta fram en anda av en ”stödjande verkan”, för att kunna möjliggöra att medarbetare 

istället får utveckla sin individuella problemlösningsförmåga. Att arbeta efter flexibilitet, 

utveckla kreativa tankebanor, ha empati och en samarbetsförmåga kännetecknar en 

relationsriktad ledare. För att det relationsinriktade ledarskapet ska kunna bedrivas lyckosamt 

är föregående nämnda faktorer nödvändiga att uppfylla, anser Maltén (2000).   
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3.5.4 Situationsinriktat ledarskap 
 

På 1970-talet framkom det modeller som gestaltade ledarskap av ett situationsanpassat 

ledande. Det situationsanpassade ledarskapet handlar om att ledaren ska veta hur pass mycket 

instruktion och relation som behövs av ett ledarskap på en arbetsplats. Det som är det 

avgörande för hur ledaren ska balansera instruktioner och relationer, beror på hur pass mogna 

dennes medarbetare är i sin arbetsroll på arbetsplatsen. Granberg anser att för att kunna 

bedöma hur mogna ens medarbetare är kan ledaren reflektera över följande tre 

frågeställningar.    

 

”- Vilken förmåga medarbetarna har att sätta höga mål som de kan nå? 

- Vilken förmåga och villighet har medarbetarna att ta ansvar för uppgifterna? 

- Vilken utbildning och erfarenhet har medarbetarna?” (Granberg, 2008, s 137). 

 

I det situationsanpassade ledarskapet ska ledaren skapa en ledarstil grundat på analyser av alla 

tänkbara situationer som kan uppstå i en organisation. Analyserna kan sedan konstatera och ta 

fram svar på hur ledaren kan nyttja alla tillgängliga resurser till det bästa i en organisation. 

För att göra det här möjligt är det nödvändigt att en ledare kan handla inom ett brett register 

och anpassa sin ledarstil. Ledaren ska ha en klar förmåga att kunna balansera alla inblandade 

faktorer i olika situationer som kan uppstå i vardagen på en arbetsplats (Maltén, 2000).  

 

 
(Figur 4.5 Modell för det situationsanpassade ledarskapet, s.73 Maltén, 2000) 

 

Maltén (2000) påpekar att det existerar fyra olika nivåer på mognad för en grupp personer: 

”1. de varken kan eller vill och saknar självtillit, 

  2. de kan inte, men är villiga och motiverade, 

  3. de kan, men vill inte,  

  4. de både kan och vill och är motiverade” (Maltén, 2000, s 73). 
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De två övre punkterna ska en ledare bemöta med att handla på ett direktstyrande sätt. De två 

nedre punkterna behandlas bäst med ett mjukare 

och mer indirekt ledande (Maltén, 2000).  

 

För att kunna bedöma en grupp individers 

mognadsnivå kan följande modell (se Figur 5.1) 

finnas till för att påvisa var olika personer 

befinner sig och vidare hur en ledare ska bemöta 

sina medarbetare på respektive punkter (Maltén, 

2000).  

 

S1. Styrande ledare. Här krävs det mycket av 

ledaren gällande styrning av sina medarbetare, men ledaren 

förmedlar dock inte mycket stödjande till sina medarbetare. 

S2. Tränande ledare. Här handlar ledaren genom att styra och stödja sina medarbetare på höga 

nivåer. 

S3. Stödjande ledare. Ledaren ställer in sig på att vara en stödjande gestalt.  

S4. Delegerande ledare. Inom detta fält är ledaren varken stödjande eller styrande (Maltén, 

2000). 

 

Det intressanta ligger i hur pass mogna ens medarbetare är, då mognadsnivån hör ihop med 

medarbetares kvalifikationer samt deras motivation. Maltén (2000) påpekar även att om 

medarbetare har en lust och ett intresse att nå ett mål, är resultatet helt beroende på deras vilja 

att nå det och även deras ansvar för att nå det. På så vis är en persons kompetens viktig att 

veta beroende på att kompetens visar vad personer kan. Beroende på om en grupp är mogen 

eller omogen i sin arbetsroll anpassar ledaren sitt ledarskap därefter. Ju omognare en grupp är, 

desto mer styrning krävs det från en ledare och ju mognare en grupp är ju mer kan ledaren 

agera mjukare och gruppen kan istället agera mer självständigt (Maltén, 2000). 

 

Syftet med det situationsanpassade ledarskapet är att ledaren ska förändra sitt ledarskap i takt 

med medarbetares mognad på arbetsplatsen, alltså anpassa sitt handlande till behov som 

uppstår i vardagens alla olika situationer (Northouse, 2004).  
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3.5.5 Förnyelseinriktat ledarskap 
 

Ett förnyelseinriktat ledarskap som också brukar kallas för ett transformativt ledarskap, 

innebär att en ledares roll är aktiv och lägger stor vikt med att arbeta utifrån en vision vars 

syfte är att gynna en organisation positivt (Tollgerdt, 1995). Det handlar om att våga ta risker 

och förändra verksamheten (Maltén, 2000). Arbetet med det förnyelseinriktade/transformativa 

ledarskapet ska medföra att delaktighet och motivation flödar bland personalen. 

 

Ledaren ska släppa in personalen när det kommer till beslut, vilket i slutändan ska ge upphov 

till att ledaren arbetar med gemensamma överenskommelser i verksamheten. Samtliga 

individer i personalstyrkan ska tillsammans komma överens om formuleringar för mål som de 

sedan ska arbeta efter och som ska kunna uppfyllas i organisationen (Granberg, 2008).   

 

Syftet med att arbeta med delaktighet och motivation i en organisation handlar om att på 

sådant vis kunna underlätta och även tydligt belysa förändringsarbete och även 

utvecklingsarbete. Ledarens arbete ska då bidra till att göra sin personal positiva till 

förändringar och förnyanden i organisationen (Maltén, 2000).  

 

Maltén (2000) påpekar att ett företags främsta resurs hela tiden måste moderniseras och på så 

vis förbättras. Det är humankapitalet i en organisation som i slutändan spelar roll i om en 

organisation lyckas eller inte. Därför bör en ledare inte bara lägga fokus på effektivitet, utan 

även reflektera över hur organisationen och human kapitalet ska tas till vara och underhållas.  
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4. Empiri 
 
I detta kapitel redovisas den insamlat data från den empiriska undersökningen. Studiens 
insamlade data baseras på fem kvalitativa intervjuer med fem ledare. Vilka har varit och är 
verksamma ledare inom olika institutioner i hälso- och sjukvården i Sverige.  
 

4.1 Intervjusammanfattning med Lisa Nilsson 
Lisa Nilsson har arbetat som chef inom olika verksamheter så som kommunalsjukvård och 
inom landstinget. Hon är i grunden utbildad sjuksköterska och har vidareutbildat sig på 
universitet, då hon studerat kurser inom hennes utbildningsområde. Lisa har även genomgått 
två specifika ledarskapsutbildningar.  

 

Lisa uppfattar sitt ledarskap pedagogiskt, hon delegerar ut arbetsuppgifter genom 

målformuleringar samtidigt som en anpassning görs i handlande till olika situationer hon sätts 

i. Hon menar att det ibland krävs annorlunda metoder för att komma i ordning i en 

organisation, som exempelvis coachning och entreprenörskap. Hon diskuterade om att det 

kanske skulle finnas en nyorienteringsstil i ledarskap beroende på det snabba tempot 

samhället präglas av i nutid. 

 

Som ledare är Lisa tävlingsinriktad och gillar starkt att saker och ting uträttas snabbt. I en sjuk 

(icke fungerande) organisation har Lisa ett stort kontrollbehov. Som ledare beskriver hon sig 

som formell, men på fritiden är hon en människa med samma önskningar och behov som alla 

andra. Lisa ser sina medarbetare som självtänkande och medvetna varelser, vilka får insikter 

och förståelse utifrån att vara trygg och att växa som människa/medarbetare. Alla individer 

har sociala behov och behöver vistas i en sund miljö där människans olika egenskaper 

accepteras. Lisa anser sig själv i sin ledarroll arbeta för att vara en stödjande person åt 

medarbetares strävan till att studera och utvecklas i en organisation. Hon påpekade även att 

alla medarbetare har ett yrkesansvar, disciplinansvar samt ett straffrättligt ansvar. Vidare 

berättade hon att hon kräver 100% insatser av sina medarbetare på jobbet och påstår sig även 

uppmuntra medarbetare till att våga ta egna beslut inom organisationens gränser. 

 

Under Lisas tid i vården har hon observerat att det under senare tid har börjats arbeta mer och 

mer med målformuleringar, t ex det balanserade styrkortet som många läns landsting i Sverige 

använder i sina verksamheter. Att leda en organisation genom metoder som en bra 

verksamhetsplanering, målstyrning, ekonomistyrning, kvalitetsstyrning samt uppföljningar, 

anser Lisa vara det ultimata arbetssättet för en organisation som är fungerande. Hon finner 
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uppföljningar som en av de viktigaste faktorerna i ett ledarskap, för genom uppföljningar i en 

verksamhet kan resultatet vidare förändras till det bättre i och med att problem belys och kan 

hanteras. 

 

Enligt Lisa har chefer blivit alltmer tvungna att tänka på effektivitet men hon menar på att 

”vissa chefer har svårt att bli kostnadsmedvetna, då de alltid har arbetat i landstinget och inte 

har något att jämföra med, så vad kan man förvänta sig”. 

 
”Ingen förändring har skett i landstinget vad gäller chefers arbete. Däremot finns ett gediget 

och bra chefsprogram som de flesta chefer studerar, trots det så tar vissa inte med det hem”. 

 

Ovan nämnda metoder för att leda en organisation anser Lisa endast fungera i en organisation 

där samtliga medarbetare tar sitt personliga ansvar, samt handlar genom att lära och utvecklas 

med hjälp av varandras kunskaper. Lisa anser det vara otroligt viktigt att medarbetare förstår 

varför en ledare arbetar på ett sätt samt att alla måste vara verksamma och ta sitt ansvar för 

organisationens bästa.  

 

Lisa ansåg inte kraven vara för höga från högre distanser när hon arbetade som chef utan: 

”Jag tyckte inte att kraven var för höga men säg så här har tidigare chefer helt nonchalerat 

tidigare krav på effektivitet, tillgänglighet, servicekänsla så blir det oerhört svårt att 

genomföra en förändring, det sitter i väggarna, det är ett känt uttryck som är värt en hel 

uppsats” 

 

”Jag tror det är en stor skillnad på ledarskap. I offentliga sektorn blir man ofta chef för sin 

yrkesprofession exempelvis, en läkare kan bli chef för sjukvården inom landstinget utan att ha 

formell behörighet, så är inte fallet i näringslivet”. Med detta menar Lisa att den offentliga 

sektorn kan orsaka problem i bara sig då det är personer utan formell behörighet som leder de 

anställda.   

 27



4.2 Intervjusammanfattning med Valdemar Svensson 
Valdemar är utbildad sjuksköterska och han studerar för tillfället olika personalstrategiska 
kurser på universitetet, samtidigt som han är verksamhetschef på en vårdcentral. Han har 
arbetat på en ledarpost i tolv år.   

Valdemar anser att ett bra ledarskap ska skapa delaktighet. Valdemar arbetar själv utifrån att 

lyssna väldigt mycket på sin personal och försöka ta till sig medarbetares idéer och vidare 

överväga när det gäller beslut. Valdemar påpekar att struktur är viktigt och en bra målbild för 

organisationen och även för var och en av medarbetarna bör ha en egen målbild för att kunna 

ha något klart för sig vad det ska bli och hända för framtiden. Styrsättet som Valdemar nyttjar 

är det balanserade styrkortet. Ledarskapsformer som Valdemar bedriver är alltså en form av 

ledarskap som är en blandning av lyssnande, kunskapshämtning av personal.  Valdemar påstår 

sitt ledarskap vara situationsanpassat. Han menade också på att i en stabil/frisk organisation 

kan ledaren handla genom att vara någorlunda tillbakalutat. Något som viktigt för Valdemar 

är att även en ledare måste kunna få ta fel beslut ibland.  

 

Valdemar anser kompromisser vara ytterst viktigt när det gäller att få med alla och pröva 

olika möjligheter för att det ska kunna gå tillbaks in i gruppen. Att vara rädd för att testa något 

nytt tycker Valdemar att man inte ska vara, men sen ska det även fungera att falla tillbaka på 

det gamla handlingssättet. Han medger att han ibland är auktoritär men det är när beslut ska 

tas ordentligt. Han är inte konflikträdd berättade han, men menar på att det gäller att välja 

konflikter i tur och ordning. För att ha konflikter i en organisation gör ingen gott. Att 

prioritera trivsel anser Valdemar är en biprodukt. För att trivsel kommer om man lyckas med 

så mycket annat. Att sätta upp ett mål som trivsel anser Valdemar är fel. Dock menar han på 

att man aldrig ska ignorera konflikter för det blir ju inte bättre utav det. Inte är fallet så att 

medarbetare blir lyckligare för att han struntar i vissa konflikter. Han var väldigt tydlig på den 

punkten om att han inte skulle kunna ignorera konflikter.  

 

Han påstår att hans medarbetare är personer vilka besitter mycket kunskap, hans uppgift som 

ledare är att få medarbetare att kunna använda sin kunskap. Hans grundsyn på medarbetare är 

självklart positiv och tror att alla vill göra ett bra jobb. Om inte anser han att det råder 

kunskapsbrist eller att medarbetarna och befinner sig på fel plats. Jag frågade Valdemar om 

han anser att han känner tillit för sina medarbetare. Han svarade med att det är ytterst viktigt. 

Tillit ska gärna komma från rutiner och en grundinställning med tillit ska dock råda. Han 

kräver en hel del av sina medarbetare berättade han, det finns vissa faser dock som det är 
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godtagbart att kräva mindre av vissa medarbetare. Men att bedriva ett ledarskap kravlöst det 

kommer man ingen stans med avslutade Valdemar intervjun med.  

 
4.3 Intervjusammanfattning med Ann Karlsson 
Ann är utbildad distriktsjuksköterska och har studerat olika kurser på universitet. Hon har 
genomgått en trainee-ledarskapsutbildning. Ann arbetar som basenhetschef på en 
vårdcentral.  

 

Ann förklarade sin ledarstil som ett situationsanpassat ledarskap, då mycket i hennes arbete 

går ut på att förändra beroende på situationer och personer. 

 

”Det gäller att hålla koll på personers mognad och vidare anpassa sitt handlande därefter, 

att arbeta utifrån ett situationsanpassat ledarskap anser jag vara det ultimata och jag tror 

verkligen på dessa metoder. Det behövs olika ledarskapsformer det går inte att slå någon med 

regelboken i huvudet, utan ta in olika former och tillämpa olika former av ledarstilar”.  

 

I sitt ledarskap kräver Ann bästa möjliga prestation av samtliga medarbetare. Dock går hon 

inte runt med sitt pekfinger och kräver att medarbetare ska arbeta i högre takt till vardags, 

utan det är arbetsplatsen som ska präglas av att de ställs höga krav på personerna. 

 

Att arbeta efter kompromisser anser Ann inte vara gynnsamt, utan anser att kompromisser inte 

är lösningar som blir bra, trots det förekommer det majoritetsbeslut ibland grundat på 

kompromisser på Anns vårdcentral. 

 

Ann prioriterar trivsel i sitt ledarskap genom att lyssna på sina medarbetare och vara noga 

med att det inte råder konflikter och att alla medarbetare vet sin plats i organisation. Om 

konflikter skulle uppstå, anser hon det är ett måste att de tas upp till ytan.  Alla i en 

organisation innefattar lika mycket ansvar att ta upp och berätta orsaker samt att lösa 

konflikter. ”Konflikter är inte behagliga men konflikter är ändå nyttiga och konflikter behövs 

för att ta sig vidare, du ska vara rak och ärlig och då är det kommunikation som gäller”. 

Ann gav ett exempel när det uppstår konflikter går hon in som en coach och lyssnar på 

samtliga inblandades åsikter om de uppmärksammade konflikterna, hon tar platsen som 

medlare och försöker lösa konflikterna. 
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Anns syn på sina medarbetare är att hon utgår ifrån att de gör sitt bästa då utifrån sina 

förmågor och personliga möjligheter.  

 

”Det är min roll som ledare att finnas i organisationen och stödja, lyfta upp mina 

medarbetares kunskaper.”  

 

Ann utformar en plan för alla sina medarbetare, som ska gälla för en tid framöver i 

organisationen. Hon utformar mål för varje medarbetare och vidare arbetar samtliga 

medarbetare efter målen. Ann anser att arbeta utifrån mål innebär en enkelhet på planet 

gällande dagens upplägg av ledarskapet, då de arbetar efter tydliga mål som alla vet vilka dem 

är, vidare vid utvärderingar gör det arbetet lättare, då hon på bra sätt kan sätta fingret på vad 

hon vill förbättra. Det balanserade styrkortet som styrningssätt använts flitligt och Ann 

påpekade att det verkligen är viktigt att alla förstår och känner att de är viktiga i 

organisationen och ser sin roll, hon känner förövrigt en stor tillit till sina medarbetare.   

 

Ann känner att hon inte måste veta i detalj allt som sker i en organisation hon leder. Utan så 

länge hon är medveten om att verksamheten fungerar och alla vet sitt område och tar sitt 

ansvar när hon inte är på plats mår hon bra. Att vara en synlig ledare anser Ann vara väldigt 

angeläget.  

4.4 Intervjusammanfattning med Kristina Andersson 
Kristina Anderson är utbildad sjukgymnast och utöver sin sjukgymnast utbildning har hon 
studerat juridik kurser och genomgått två olika ledarskapsutbildningar. Hon har arbetat som 
chef sedan år 1993, inom både privata företag samt på två olika vårdcentraler, varav en hon 
är chef för. 

Kristina utgår ifrån en inställning i sitt ledarskap att i alla olika situationer måste en ledare 

anpassa sitt ledarskap utifrån vad för situationer den ställs inför. Tillsammans med sina 

medarbetare arbetar hon fram målformuleringar för sin organisation, de arbetar fram en 

gemensam värdegrund för verksamheten.  

 

Hon arbetar ständigt med en öppen dörr och genom ”management by walking around”, hon är 

för öppna och fria diskussioner och menar på att regler finns till för att följas. Kristina känner 

stor tillit till sina medarbetare och låter dem ta eget ansvar, hon påpekar att ”utan dem har vi 

inget att leverera, vi är en tjänstelevrande organisation och alla måste vara med och arbeta”. 

Kristina pratade mycket om att hon ställer höga krav på sina medarbetare, beroende på att de i 
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Kristinas organisation har tuffa ekonomiska ramar att handla inom. Alla medarbetare måste 

vara högpresterande för att få organisationen att fungera. Kristina anser dock att många 

personer tycker att det är stressigt att arbeta inom vården, men hon menar på att tyvärr är det 

stressigt och nödvändigt med en hög arbetstakt för att organisationer ska gå runt och kunna 

erbjuda alla den vård de är i behov av.  Hon påstår också att relationer medarbetare till chef är 

en otroligt viktig faktor, relationer måste fungera för att ett lyckat arbete ska kunna 

produceras, speciellt i en organisation som är högpresterande.  

 

Kristina har arbetat många år inom den offentliga sektorn och påpekar att hon sett en 

förändring samt att det är en skillnad emot hur organisationer leddes förr i tiden. Hon 

berättade att under 1970-talet var det inte alls samma ledningssätt som den offentliga sektorn 

arbetade utifrån som nuförtiden. Hon påstår att det numera krävs att en ledare arbetar utifrån 

att rikta in sig på målformuleringar, men att alla medarbetare inte ser syftet med att öka 

kostnadsmedvetenhet samt genomförandet av effektiviseringar i verksamheter. De arbetar 

aktivt med det balanserade styrkortet på vårdcentralen hennes vårdcentral. Kristina anser det 

vara en process som ledare att arbeta för att uppnå medarbetares stöd och förtroende av arbete 

med metoder från privata företags styrningsmetoder. Det går inte med något ledarskap att 

förändra en verksamhet över en dag, det är en process som tar tid som det måste ges tid åt. 

Numera anser Kristina att det ställs oförenliga krav från högre instanser och politiker i den 

offentliga sektorn. Då vissa krav ibland kan vara omöjliga att möjliggöra i verksamheterna, 

krav läggs då på Kristina att lyckas förmedla vidare till medarbetare som ska förändra t ex en 

viss arbetssyssla. 

 

4.5 Intervjusammanfattning med Oskar Fagenbäck 
Oskar har studerat förvaltningslinjen med inriktning ekonomi och personalfrågor. Han har 
blivit utbildad i ledarskap, samt en ledningsgruppsutbildning intern som landstinget bedrev.   
Oskar arbetar som linjechef på förvaltningen i ett län i Sverige. Tidigare har han arbetat i 
kommun-, statliga organisationer, privata bolag. Han har arbetat på en chefsposition i 15 år.  

 
Oskar anser att ett ledarskap ska byggas på en team känsla, där alla i teamet känner ansvar. 

Han utgår ifrån ett situationsanpassat ledarskap, där han lär känna individer i teamet, 

beroende på att det inte är möjligt att leda en grupp olika individer på ett vis, enligt honom.  

Att som ledare vara lyhörd, låta medarbetares idéer och åsikter komma till tals och diskuteras 

anser Oskar vara oerhört viktigt. Dock ska en ledare vara noga med att påpeka att allas idéer 
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inte kan genomföras i en verksamhet. Detaljstyrning anser Oskar inte vara något han bedriver 

i sitt ledarskap, beroende på att var och en av medarbetare tycker han ska känna att de har en 

spännvidd runt sitt personliga arbetsområde. Ibland händer det att Oskar i sin ledarroll måste 

arbeta efter kompromisser för att hans förtroende som ledare ska fortskrida. Han anser att 

hans ledarskap prioriterar trivsel för medarbetare väldigt högt, enligt honom är det viktigt att 

ha bra kontakt och dialog med alla anställda, sjukskrivna som friska medarbetare. Oskar 

påstår sig arbeta i ett naturligt ledarskap, ”management by walking around”, arbetar med 

öppen dörr, är för öppna och fria diskussioner, delar med sig av sin kunskap och erfarenheter, 

han nyttjar lika mycket medarbetares kunskap och deras erfarenheter, överlåter 

makt/beslutsbefogenheter inom vissa gränser till medarbetare, tillåter medarbetare kunna 

påverka sin situation på arbetet.   

 

Oskar har sett en förändring när det gäller hur det arbetas med ledningen inom den offentliga 

sektorn, då de på hans arbetsplats jobbar efter visioner, mål, uppföljningar, med hjälp av det 

balanserade styrkortet. Dock ansåg han att alla inom den offentliga sektorn inte har förståelse 

för varför det börjas arbeta med förändringsarbeten som exempelvis effektivisering och 

kostnadsmedvetenhet. Han anser att de krav som ställs från Oskars chefer och politiker ibland 

är svåra att lösa. Men han menar på att politikers jobb är att språka för att erbjuda stort och 

mycket.  ”Landstingens filosofi är att undvika osthyvlar och istället göra vardag lite bättre” 
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5. Analys  
 I detta kapitel kommer jag att diskutera vilken roll idéer om NPM spelar för att förklara de 
ledningsproblem, som kan observeras inom olika delar av hälso- och sjukvårdssektorn.  
  
 

”Överkörning av personal”, kritiserande  

Genom studiens gång har jag fått uppfattningen att viss personal i landstingen inte gärna 

”vill” arbeta som chefer har direktiv att arbeta efter. Samtidigt som detta dilemma, blir chefer 

uthängda i media, där det skrivs debatter om chefer som kör över sin personal. Frågan som 

har följt mig i min studie, är vad det är som har givit upphov till att det skrivs om otroliga 

handlingar i media som chefer ska ha åstadkommit.  

 

Jag har försökt finna en förståelse i hur stor sannolikheten kan vara att en chef på en 

vårdcentral i Sverige bedriver aktioner med icke grundade kritiseringar emot sina anställda 

och arbetar med att ”köra” över sin personal? Är det troligt och för den delen realistiskt att en 

person som besitter en ledarpost, med ett stort ansvar, förkastar sin kunskap samt livs- och 

arbetserfarenheter till att starta en aktion, att börja arbeta med att köra över sin personal? Vad 

finns det för belägg för en chef att lägga sina egentliga arbetsuppgifter å sidan och istället 

fokusera arbetet med att frysa ut sin personal, vilket innefattar ett icke etiskt korrekt 

beteende? 

 

Av min uppfattning i undersökningen av det aktuella segmentet, kan jag inte förmå se dessa 

chefer börja arbeta med ting som en chef inte ska. Den uppfattningen jag har fått är att 

samtliga individer brinner för sitt arbete och arbetar med olika sorters demokratiska metoder i 

sitt ledarskap. Respondenterna arbetar gemensamt med sina medarbetare att fatta beslut för 

verksamheterna, då de reflekterar över medarbetares åsikter och idéer i beslutstaganden. 

Utifrån min undersökning vågar jag vidare anse att påståenden om ”överkörning” och 

kritiserande av personal, måste grundas och handla om andra företeelser och inte om att 

chefer bestämt sig för att starta aktioner till att köra över sin personal: de nödvändiga humana 

resurserna för verksamheternas drift. Så som Kristina Andersson uttryckte sig: ”utan dem har 

vi inget att leverera, vi är en tjänstelevrande organisation och alla måste vara med och 

arbeta”. Detta är bara ett bevis på att en chef arbetar med att vårda sina medarbetare och 

inkludera samtliga individer i personalstyrkan i verksamhetens arbete. Oskar Fagenbäck 

däremot, arbetar med att uppnå teamkänsla samtidigt som Valdemar Svensson arbetar med att 
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skapa delaktighet från sina medarbetare. Lisa Nilsson ser sina medarbetare som självtänkande 

och medvetna varelser, vilka får insikter och förståelse utifrån att vara trygg och att växa som 

människa/medarbetare. Alla individer har sociala behov och behöver vistas i en sund miljö 

där människans olika egenskaper accepteras. Kan de ovannämnda fakta tyda på att ledare 

agerar aktioner i handlingar med syftet att köra över personal och kritisera personal utan 

egentliga grunder? Så pass att en chef inte borde ha behörighet för sitt arbete mer och kunna 

avsättas?  

 

Vad handlar ledarskapsproblemen inom hälso- och sjukvårdssektorn egentligen om?  

 

NPM  

Det märks tydligt att Landstingens organisationer har kommit underfund med att det måste 

ske en förändring i hur de styr och organiserar verksamheter. Landstingen har nämligen 

effektiviserat sina verksamheter. De arbetar numera efter idéer om NPM, som betecknar den 

offentliga sektorns omvandling till ett mer företagande styrsätt, där idéer hämtade från den 

privata sektorns företag, hur en verksamhet kan ledas genom (Almqvist, 2006).  

 

Kostnadsmedvetenhet, effektivisering   

Den offentliga sektorn har blivit mer kostnadsmedveten och arbetar utifrån visioner. 

Landstingen har sin anlagsfinansiering och jobbar inom tuffa ekonomiska ramar (Granberg, 

2008). Detta anses skapa problem då offentliga sektorn börjar företagisera sina verksamheter 

allt mer och som Lisa Nilsson anser, utan att ha något att jämföra med i sin verksamhet. Hur 

går de tillväga för att inte misslyckas i sina verksamheter. Metoderna kan inte vara helt lika i 

jämfört till ett vanligt aktiebolag och vad blir reaktionerna för all inblandad personal? En klar 

och tydliga väg till målet i den förändrade styrningen och organiseringen i verksamheterna 

existerar det? När det inte finns ett bevis på hur det gått till i att företagisera en bransch som 

inte är van att arbeta under sådana förhållanden som det innebär, vad innebär det för 

inblandade parter? Jag anser att det kan finnas otvetydigheter beroende på att det finns ingen 

klar bild som kan visas i hur verksamheten kommer att utvecklas till eller vilka metoder som 

fungerar bäst för att genomföra förändringen och arbeta vidare.   

 

Balanserade styrkortet  

I det undersökta segmentet, använder de sig flitligt av det balanserade styrkortet som 

styrningsmetod. Äldre styrmetoder, så som policydokument och regelböcker används inte i 
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samma uträckning numera (Maltén, 2000). Idéer om NPM har istället implementerats i 

landstingen och implementeringen av idéer om NPM kan anses var nödvändig, för att det är 

viktigt att även landstingen följer med i utvecklingen i samhället. Jag anser att en realistisk 

tanke inte är att landsting ska arbeta som de gjorde på 1970-talet, nu under 2008-talet. Frågan 

jag ställer mig vidare är hur stor överlevnaden och fungerbarheten i en sådan organisation 

eller företag, som väljer att köra sitt race och inte då ta hänsyn till vad som händer runt 

omkring i samhället.  

 

Brist på förståelse, Icke motiverad personal, fel person på fel plats 

Fortsättningsvis anser jag det finnas oklarhet ifråga om samtliga anställda i hälso- och 

sjukvårdssektorn förstår innebörden av att förändras tillsammans med samhällets moderna 

arbetsmetoder och tekniker? Kan det handla om att personal anser sig vara duktig på sitt 

arbete, och att dess metoder och tekniker minsann fungerar jätte bra och blundar för vad som 

sker i övriga samhället? Eller att det handlar om att personal inom landstingen inte gärna vill 

ta in nya idéer om hur kunna arbeta effektivare och även följa med i samhällets utveckling? 

Eller är fel person på fel arbetsplats? Frågan är då varför ägnar sig en person tid att arbeta på 

en arbetsplats om denne inte brinner för sin sak och vill företagets bästa? Vad fyller det för 

funktion? Arbeta med egna ”inskränkta” äldre metoder och finner vardagen inte särskilt 

motiverande eller stimulerande. Har Valdemar Svensson rätt, att om en person inte sköter sina 

arbetsuppgifter befinner sig denne på fel arbetsplats eller erhåller bara ett stort ointresse för att 

engagera sig. De nya arbetssätten inom landstingen ska medföra motivation och stimulerande 

arbetsplatser, personal får egna mål och tvingas bli engagerade i verksamheten och får eget 

ansvar och tvingas lösa problem själva. Har dessa fakta nått förståelse ute bland landstingens 

personal? Jag har vågar påstå att det måste finnas brister som skapar oklarheter i hur, varför 

etc. landstingen ändrat sitt arbetssätt och börjat ge uppmärksamhet till kostnadsmedvetenhet 

och effektivitet i verksamheterna. Det kan bedömas saknas en förståelse beträffande dagens 

situation ute på arbetsmarknaden. Personal som en längre tid arbetat inom hälso- och 

sjukvårdssektorn, hur ser dem på att deras arbetsplats kan konkurreras ut eller lida brist på 

kapital? Att inse faktum att tider har förändrats och att de inte arbetar på ett företag med 

outtömliga ekonomiska resurser, vore en bit på vägen i att förstå syftet med implementeringen 

av idéer om NPM anser jag.   
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Ledarskapets utveckling  

I takt med förändringen av organisationers styrande och organiserande har även ledarskapet 

utvecklats. Det handlar numera om att genom delegering av arbetsuppgifter leda verksamheter 

framåt, samtidigt som det ska formuleras gemensamma mål för verksamheterna. Det är inte 

längre aktuellt att ge direkta order till medarbetare vilket Nilsson (2003) diskuterar.  

 

Användandet av det balanserade styrkortet har förändrat ledares uppgifter till att ta rollen som 

styrande part i frågan om delegerande av arbetsuppgifter till medarbetare. Mål som delegeras 

ut, utformas gemensamt, det blir en naturlig väg att ta del av medarbetares åsikter och idéer i 

beslutsfattande. Det är även betydelsefullt att de studerade cheferna ser till att nyttja sina 

medarbetares kunskaper och låter dem använda sina kunskaper i att ta eget ansvar och lösa 

problem självständigt.  

 

Enligt Maltén (2000) bör en ledare agera etiskt korrekt, bygga upp bra fungerande relationer 

med sina medarbetare, situationsanpassa sina handlingar för att kunna hantera en verksamhet i 

förändring, på bästa sätt. Att även arbeta med att göra medarbetare införstådda med förnyande 

aktioner i dess verksamhet är påtagligt viktigt. Lyckas ledare med att arbeta med nämnda 

faktorer ovan ska det underlätta för en organisation i förändring menar Maltén (2000). 

Samtliga chefer i det undersökta segmentet kan bedömas använda sig av delar, av det 

pedagogiska ledarskapet som beskrivs i teorikapitlet av Maltén (2000).   

 

Valdemar Svensson utgår ifrån ett situationsanpassat ledarskap, där han är noga med att 

lyssna och strävar även efter en delaktighet av samtliga medarbetare. Han anser sin uppgift 

som ledare är att få medarbetare att kunna använda sin kunskap. Även Ann Karlsson arbetar 

med att situationsanpassa sitt ledarskap, då hon vill vara en synlig ledare som lyssnar, agerar 

coach och finns tillgänglig för sin personal. För att bygga upp bra relationer mellan 

medarbetare och chef anser jag det vara nödvändigt att arbeta med att vara synlig och visa att 

det finns tid för alla medarbetare och alla är fria till att få uttrycka sina åsikter. Dock ska det 

finnas gränser för vad som är tillåtet och inte tillåtet, alla i en organisation bör agera etiskt 

korrekt och visa respekt för sina medarbetare anser jag så som även Berséus (2004) påpekar 

starkt.  

 

Kristina Andersson och Oskar Fagenbäck använder sig av management by walking around, 

där de utgör sig för att finnas tillängliga och uppmuntrar för delaktighet av medarbetares 
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åsikter och idéer. De lägger tid på att vara lyhörda, är öppna för fria diskussioner och arbetar 

med öppen dörr. Lisa Nilsson anser sig själv i sin ledarroll arbeta för att vara en stödjande 

person åt medarbetares strävan till att studera och utvecklas i en organisation. Frågan jag 

ställer mig är hur öppet dessa chefer marknadsför och uppmuntrar i vardagen sina anställda att 

de vill att de anställda ska vara med på noterna och utvecklas?  Är de anställda medvetna om 

möjligheten?  

 

Ann Karlsson, diskuterar också ”enkelheten” gällande dagens upplägg av ledarskapet när 

organisationer arbetar efter mål som finns och utgås ifrån i arbetet på vårdcentralen hon leder. 

Ann Karlsson arbetar med att lägga upp planer för verksamheten och individerna. Kristina 

Andersson har arbetat sedan 1970-talet inom vården och har tydligt sett förändringen till hur 

hälso- och sjukvården nu leds under 2008-talet med dess målstyrning 

 

Underhålla personalen, personlig utveckling  

Respondenterna arbetar inte med att upprätta policys som förväntas följas eller regelverk som 

förr i tiden var aktuellt (Maltén, 2000) eller att ge direkta order på exakt hur en arbetsuppgift 

ska genomgöras (Nilsson, 2003). Utan de har blivit mer måna att underhålla och väna om 

verksamheternas human kapital. De arbetar numera med som tidigare nämnt 

målformuleringar och delegering av arbetsuppgifter i NPM´s anda. Ett företags personal anser 

jag vara nyckeln till en lyckad verksamhet, det är personalen som gör det möjligt att agera ute 

på marknaden. Här vill de utveckla sin personals kunskap och få dem tänka ”outside the box” 

anser jag, då de inte får exakta instruktioner till hur de ska utföra sina arbetsuppgifter istället, 

delegeras arbetsuppgifter ut i form av målformuleringar till personal. Där personalen får 

arbeta fram egna strategier för hur de ska lösa sina åtagande på sin arbetsplats. Jag ser detta 

som en beskrivning på vad Valdemar Svensson anser om sin roll som ledare: uppgiften som 

ledare är att få sina anställda att kunna använda sina kunskaper.  Det handlar om utveckling 

och vad jag anser: forma fram ”spetskunskap” i organisationerna.  

 

Frågan som vidare ställs är hur en ledare i en organisation i förändring ska arbeta? Vad 

innebär en förändring till att börja arbeta med företagsmetoder som NPM innebär i 

landstingen? Hur bör en ledare bemöta förändringen?  
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Sitter i väggarna  

Enligt det undersökta segmentet av chefer i landstingen har jag fått svaret att det i 

verksamheterna, enligt Lisa Nilsson, ”sitter i väggarna” hur personal i hälso- och 

sjukvårdssektorn alltid har arbetat. Enligt Lisa Nilsson är det även svårt för vissa chefer inom 

landstingen att bli kostnadsmedvetna, då de alltid har arbetat i landstingen och inte har något 

att jämföra med, Lisa menar då: vad har dem att jämföra med? Hur ska en organisation 

fungera om en chef har problem med att leva sig in i rollen att vara kostnadsmedveten, när 

kravet även ska kretsa ute bland resterande av personalen? Min uppfattning om fallet är då att 

det borde bli nästintill omöjligt att driva igenom krav som chefen själv inte tror på fullt ut. Det 

är därför viktigt att alla är införstådda med vad för direktiv en organisation drivs genom och 

att de som leder verksamheten tror på det dem delegerar och styr genom. Om inte anser jag 

det vara svårt att övertala dess medarbetare att förnya dess arbetsmetoder och vara noga med 

kostnadsmedvetenheten samt tänka på verksamheternas effektivitet. Därmed anser jag det 

betydligt viktigare att samtliga individer i en verksamhet i landstingen är medvetna om vad 

det balanserade styrkortet innebär för dem, och att det är faktiskt styrmetoden för 

verksamheterna.  

 

Det bör även observeras att det händer att vissa personalgrupper i en längre tid varit vana att 

”styra och ställa själva” enligt Lisa Nilsson. Om grupper varit nästintill självständiga i sina 

arbetsrutiner och ställningstagande, vad händer om det då blir aktuellt med att förändra en 

organisation till att samtliga individer i personalgruppen nu ska arbeta efter klara och tydliga 

målformuleringar som sedan utvärderas i verksamheterna?   

 

Frågan som följer, handlar om hur en ledare bör gå tillväga i bemötande av personal 

som under årtionden arbetat på sitt egna, speciella sätt, som för den delen även präglar 

arbetsplatsens kultur. 

 

Processarbete, förändringsarbete 

Vad kräver förändringar i organisationer av en ledare? Enligt Maltén (2000) ska en ledare 

gärna bemöta förändringsarbete med ett pedagogisktledarskap, då det ska innehålla samlade 

faktorer som måste arbetas med i rena handlingar i organisationerna. Fem olika arbetssätt 

även kallade mål är relevanta i det pedagogiska ledarskapet: mål, etik, relationer, situation och 

förnyelseinriktat ledarskap (Maltén, 2000). Tollgerdt (1995) påpekar ytterligare att 

landstingen som helhet befinner sig i en förändrings- och utvecklingsfas som kräver att ledare 
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handlar utifrån ett dynamiskt ledarskap för att kunna hantera förändringsfasen i ledningen av 

en verksamhet inom hälso- och sjukvårdssektorn. 

 

Enligt samtliga intervjuade personer är det inte möjligt att upprätthålla legitimitet av sin 

personal efter till exempel endast ett föredrag om vad som nu ska ske på en arbetsplats. Några 

timmar av förklaring, förändrar det inarbetade metoder i hur personer arbetar och har arbetat? 

Jag anser det vara tämligen omöjligt att drastiskt förändra en personalstyrkas arbetssätt under 

en kort period. Det är därför nödvändigt och troligen ett måste att ständigt i vardagen påminna 

dess medarbetare om varför de valt att arbeta på så vis. Samt vad arbetet kommer leda till och 

hur samtliga i personalstyrkan ska arbeta för att uppnå gemensamma mål i verksamheten när 

vanan inte finns där?  

 

Kristina Andersson och Lisa Nilsson anser att deras uppgift är att bemöta förändringsarbete 

på vårdcentralerna med processarbete.  Kristina Andersson diskuterade specifikt om att det tar 

tid med organisationsförändringar och att det är viktigt att ge förändringar tid. Dock kan jag 

förmå mig att anta faktum att vissa personer i personalstyrkan måhända alltid kommer vara 

mer eller mindre öppna för förändringar. Därav tror jag det kan uppstå konflikter på en 

arbetsplats i hur olika personer tänker och tycker. Det blir då betydligt viktigare att en ledare 

tar sig tid att fånga upp sin personals attityder och reflekterar över vad som bör läggas mer tid 

på och vad som inte behövs lägga så mycket tid på i en organisation. Lära känna sina 

medarbetare och lära sig tolka deras gester och beteenden, anser jag vara en bra grund för att 

knyta ärliga band mellan chef och medarbetare. Vilket vidare i verksamhetens drivande 

framåt spelar en stor roll.  

 

Något vissa av cheferna däremot är mycket angelägna om är att försöka arbeta med ständiga 

påminnelser i vardagen om ”varför vi” arbetar med implementering av idéer om NPM i dess 

verksamheter. Samt att de även försöker att skapa en bra och behaglig arbetsmiljö för sina 

medarbetare. Där alla individer får vara med och arbeta i utformning av mål i verksamheterna, 

allas idéer godtages och övervägs innan beslut tas enligt Valdemar Svensson. Jag ställer mig 

frågan om hur annars en personalstyrka ska övertygas och introduceras till nya arbetsmetoder 

och beteenden om det inte bemöts med processarbete?   

 

Kan den påstådda ”överkörningen” av personal ha uppstått i och med oskiljaktigheter 

beträffande åsikter om hur arbetet ska utföras? Jag anser att faktorer som bland annat måste 
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ha givit upphov till att personal känt sig överkörda och påstått att kritisering bedrivits av dess 

chefer, egentligen kan handla om att det saknas förståelse hos personalen om hur ledning vill 

att vårdcentralerna nu ska arbeta, vilket Valdemar Svensson även påpekade.   

 

Att få för sig att effektivisera organisationer som inte är vana med arbetssätten som där till 

kommer och formulera gemensamma mål för en hel organisation, så som idéer om NPM talar 

om hur ett företag ska och bör arbeta. Hur bemöts det i en bransch som inte är van vid 

beteendet? Idéer om NPM handlar om handlingar som ska göra företag bättre och starkare på 

marknaden. Jag ställer mig frågan ännu en gång om förståelsen flödas ute bland personalen på 

vårdcentralerna, eller bemöts idéer om NPM som ett hot mot personalens kompetens att utföra 

sina arbetsuppgifter på äldre sätt?  

 

Slutligen, den stora frågan: var brister det i förståelsen om förändringen i verksamheterna i 

landstingen?   
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6. Slutsats 
 

I media har det debatterats om att chefer kör över sina anställda och bedriver mobbning. En 

frågeställning jag har försökt få fram en förståelse om är om chefer arbetar etiskt i sitt 

ledarskap och hur nivån är på ledarskap inom landstingen. Är det hållbart? Jag anser att media 

har vinklat debatterna fel angående chefer som bedriver mobbning och kör över sin personal. 

Jag vågar påstå att chefer inom landstingen inte besitter den enklaste posten, då landstingen 

befinner sig i en stor förändringsfas gällande organisering och styrningssätt i och med 

implementeringen av idéer om NPM. Enligt media finns det ledarskapsproblem och de 

existerar bland annat troligen beroende på att ledare inte vet hur de ska bemöta sina 

medarbetare som inte vill förändra sina arbetssätt och ta in utvecklingsarbeten och 

effektivisera sin arbetsdag. Varför, så som Lisa Nilsson uttryckte sig, att chefer inom 

landstinget ofta blir chefer utan en formell ledarskapsutbildning. Vad jag har förstått, kräver 

det en väl orienterade och duktig chef i och med dessa förändrings faser i landstingen, 

personer som kan hantera situationerna ute i organisationerna och driva verksamheterna 

framåt till att nå dess mål.  

 

Effektivisera, vara kostmedveten och arbeta efter en gemensam värdegrund som är uppbyggd 

på personalstyrkans idéer och viljor, är det ett realistiskt arbetssätt i en organisation som 

tidigare inte arbetat efter målformuleringar och effektivisering? Hur bemöts liknande 

handlingar på en vårdcentral i Sverige, som tidigare alltid arbetat med sina proffsiga metoder, 

att de blivit invanda arbetsmetoder som ”gjutits” fast i vårdcentralens väggar? Samtliga 

frågeställningar har präglat min analys. Av allt att döma kan jag förmå mig att konstatera att 

idéer om NPM har påverkat ledarskapet i hälso- och sjukvårdssektorn. Ledare har utvecklats 

till att numera inte ge klara direktiv i hur de leder sin personalstyrka istället arbetar de mer 

med en demokratisk öppen metod, för att skapa en bra arbetsmiljö på vårdcentralerna. Dock 

det som stör anser jag vara att förståelsen om implementeringen av idéer om NPM inte är 

fullständig hos personalen. Av resultatet av min analys vill jag hävda att det rör sig om 

missförstånd och ovetskap, som gör det steget svårare för ledare att leda personalen enligt nya 

direktiv i det balanserade styrkortet med kostnadseffektiviteten högst upp på agendan.  
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Emellertid försöker ledare att se förändringen som ett processarbete som tar tid. De använder 

sig även av metoder som ett pedagogiskt ledarskap, vilket kan underlätta i förändringens tider 

för både chefer och personals relationer.  

 

Frågan är om personalen i hälso- och sjukvårdssektorn kommer övertygas om att arbete med 

idéer om NPM är betydligt bättre för vårdcentralerna i dagens tid. Det ”sitter i väggarna” som 

tidigare nämnts, hur kan en ledare arbeta bort faktum att, och medföra att organisationen tar 

lärdom och utvecklar sin personal i tänkandet om idéer om NPM. Ledarna kan knappast göra 

detta genom ett utomordentligt ledarskap ensam, utan det krävs även ett samarbete med övrig 

personal, alla måste övertygas om syftet och arbeta där efter.  

 

Kan en ledare hantera situationen ännu bättre än vad som görs idag år 2009? Jag anser att det 

borde finnas möjlighet till att fördjupa kunskaper angående det pedagogiska ledarskapet och 

bli experter på att hantera samtliga: de så kallade delmålen i de ledarskapsmetoderna. Att låta 

sig fördjupas i de fem delmålen borde ge ledaren en mer analytisk möjlighet beträffande dess 

relationer till personalen. Bemötandet borde bli mer anpassat för individ och ledaren kan du 

ha vetskap om hur bäst bemöta vissa individer för att nå överenskommelser.  

 

Slutligen vill jag understryka att ledare inom hälso- och sjukvårdssektorn använder bra 

arbetsmetoder för att bemöta de problem som finns gällande ledning i dess verksamheter.  Det 

är ingen som å sido lagt sina arbetsuppgifter och startat aktioner med att köra över sin 

personal. Det saknas en förståelse och det krävs att analysera fram ett språk där samtliga 

individer möts och kan konversera på samma nivå, utan att missförstånd uppstår.  
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7. Förslag på vidare forskning 
I detta kapitel ges det förslag på vidare forskning i ämnet.  

 

En fortsättning är att undersöka hur idéer om New public management kan förklara de 

ledningsproblem som ses inom hälso- och sjukvårdssektorn ur ett annat perspektiv än vad 

denna studie gör. Att utföra undersökningen från de anställdas perspektiv skulle ge en annan 

synvinkel på problemen och ge andra åsikter om det som händer och sker inom hälso- och 

sjukvårdssektorns organisationer. Det skulle då vara intressant att undersöka hur de anställda 

ter sig till företagisering på deras arbetsplatser och hur den omtalade effektiviseringen 

fungerar enligt dem. Existerar det en skillnad mellan olika arbetsgrupper i landstingen 

gällande förståelsen för det förändrade arbetssätten?  

 

Ytterligare en fortsättning av denna studie kan vara att undersöka hur politiker arbetar 

gällande de nya förhållandena angående organisering och styrsätt inom hälso- och 

sjukvårdssektorn. Undersökningsfrågor som kan tänkas ges till politiker kan vara att ta reda 

på deras syn beträffande vad idéer om New public management ses har orsakat och hur de har 

bemött och bemöter omvandlingen av organisationerna till att arbeta med mer 

företagsliknande metoder.   
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Bilaga 1. 
 

Intervjuguide, innehållande grundläggande frågor som använts under samtliga 

intervjuer.  

 

Hur ser din bakgrund ut?  
- Vad har du arbetat med?  
- Var har du arbetat som chef? 
- Hur länge har du arbetet som chef?  
- Vad har du för utbildning?  
- Har du någon speciell ledarskapsutbildning?  
 
Vad bedriver du för ledarskap?  
- Kan du förklara ditt ledarskap? 
- Vad tror du på för metoder att leda en grupp/verksamhet utifrån?    
- Din personlighet, vad utstrålar den? 
- Kompromisser och försiktighet i ett ledarskap vad är det för dig? 
- Relation ledare och medarbetare hur ser du på det?  
- Trivsel och en bra arbetsmiljö vad betyder det för dig och dina medarbetare? 
- Vad kräver du av dina medarbetare? (Mycket, mittemellan, lite) 
- Känner du tillit till dina medarbetare?  
 
Hur ser du på ledarskap inom den offentliga sektorn? 
 
Tror du ledarskapet i näringslivet bedrivs likadant som i den offentliga sektorn?    
 
Hur tycker du att ni i den offentliga arbetar med för metoder gällande styrning och ledning? 
 
Arbetar ni efter att effektivisera på din enhet? 
Är ni produktionsinriktade?  
  
Hur kan du definiera de krav och direktiv du får från dina chefer och politiker?  
- Är det realistiska krav? 
- Går kraven att förverkliga?  
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