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Sammanfattning 

Titel: Målbaserad ersättning inom primärvården – En studie av anställdas upplevelser 

Författare: Amir Bilanovic och Pontus Pettersson 

Handledare: Lena Högberg 

Nyckelord: målbaserad ersättning, anställdas upplevelser, primärvård, 

belöningssystem, motivation 

Bakgrund: Att förbättra prestationerna och kvaliteten inom sjukvården har på senare år 

kommit att bli ett viktigt mål världen över. Detta har lett till en strävan efter att ta fram 

nya styr- och belöningssystem inom sjukvården. Mål- och resultatstyrning har därför 

introducerats i allt större utsträckning, och anses av många forskare och användare som 

en klar förbättring jämfört med traditionella styrsystem. Samtidigt ses systemet som 

kontroversiellt på grund av sjukvårdens komplexitet, och frågan är om systemet är 

önskvärt av dem som påverkas av det. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för hur anställda inom 

primärvården upplever modellen med målbaserad ersättning. Detta görs genom en 

studie av anställda på en vårdcentral i Östergötland. 

Genomförande: Studien har ett fenomenologiskt förhållningssätt där de anställdas 

subjektiva upplevelser och erfarenheter står i fokus. Semistrukturerade intervjuer med 

fem individer från olika yrkeskategorier har genomförts. Studien genomfördes med en 

abduktiv ansats där referensramen justerades efter genomförd empiriinsamling. 

Resultat: Studien visar att en målbaserad ersättning riskerar att skapa ett missnöje hos 

de anställda, framför allt hos dem vars arbetsuppgifter påverkas mest och vars mål 

förflyttas från vad de anser vara viktigast. Essensen utifrån våra genomförda intervjuer 

är att ju mer individernas arbetssätt påverkas för att nå upp till målen, desto påtagligare 

blir det upplevda missnöjet och motståndet att uppnå dess mål. Ett stort problem är att 

de anställda mer eller mindre tvingas nå upp till målen då resurserna är nödvändiga för 

vårdcentralen. De intervjuade känner sig inte tillräckligt delaktiga i utformningen av 

systemet och att de därför blir styrda av personer som inte själva dagligen arbetar med 

patienter. 



 

Abstract 

Title: Pay for performance in primary care – A study of employees’ experiences 

Authors: Amir Bilanovic and Pontus Pettersson 

Supervisor: Lena Högberg 

Keywords: pay for performance, employees’ experiences, primary care, reward 

systems, motivation 

Background: To improve the performance and quality in health care has in recent years 

become an important goal worldwide. This has led to a desire to develop new control 

and reward systems in health care. Performance management has been introduced to an 

increasing extent, and is considered by many scholars and users a clear improvement 

compared to traditional control systems. The system, however, is seen as controversial 

because of the complexity in health care, and the question is whether the system is 

desirable by those affected by it. 

Purpose: The purpose of the essay is to gain a better understanding of how employees 

within primary care experience the goal-based compensation model. This is done 

through a study of employees at a medical center in Östergötland. 

Research method: The study has a phenomenological approach in which the 

employees' subjective experiences are in focus. Semi-structured interviews with five 

individuals from different professions have been conducted. The study was conducted 

with an abductive approach where the frame of reference was adjusted after the 

empirical data collection. 

Result: The study shows that a target-based compensation may create dissatisfaction 

among employees, especially among those whose work is most affected and whose 

goals are moved from what they consider to be most important. The essence, based on 

our conducted interviews, is that the more the individuals’ work is influenced to achieve 

the goals, the more obvious is the perceived dissatisfaction and opposition to achieve its 

objectives. A major problem is that the employees are more or less forced to reach goals 

since the resources are necessary for the health center. The interviewees did not feel 

sufficiently involved in the design of the system and thus become controlled by people 

who do not work daily with patients. 



 

Förord 

Det du precis ska börja läsa är resultatet av 20 veckors arbete, en period som varit 

kantad av både med- och motgångar. Förhoppningen är att studien som vi genomfört 

både är intressant och lärorik, men vi vill börja med att visa vår uppskattning till alla 

som varit delaktiga och bidragit till att uppsatsen blivit av. Först och främst vill vi tacka 

vår handledare Lena Högberg som varit ett stort stöd och som alltid kommit med 

konstruktiv feedback i de fall vi behövt vägledning. Vi vill även rikta ett stort tack till 

primärvårdschefen Margareta Schwartz som fick upp ögonen för vårt problemområde 

och genom sitt engagemang hjälpte oss att ta kontakt med den intresserade 

vårdcentralen. Naturligtvis vill vi också tacka de på vårdcentralen som tog sig tid att 

delta i studien. Sist men inte minst vill vi även rikta ett stort tack till dem i vår 

seminariegrupp som hjälpt till och opponerat på uppsatsen under skrivandets gång, 

Tanja, David, Linn, Filippa, Tobias och Natali. 

 

 

 

Amir Bilanovic och Pontus Pettersson 

Linköping, den 27 maj 2013 
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1 Inledning 

”Kan en höjdhoppare nå lika bra resultat om man tar bort ribban?” 

Denna fråga ställer Svensson och Wilhelmsson (1988, s. 12). De besvarar frågan själva 

med att säga att det naturligtvis i teorin skulle gå, men poängterar höjdhoppsribbans 

betydelse då den fungerar som drivkraft och skapar motivation. Att använda 

målbaserad ersättning inom primärvården är något som på senare tid kommit att bli 

mer regel än undantag. Tanken med systemet är rimligtvis att målen kopplade till 

ersättningen ska fungera likt höjdhoppsribban. Att de anställdas upplevelser 

överensstämmer med denna tanke är dock allt annat än självklart. Hur de anställda 

egentligen upplever den målbaserade ersättningen där sjukvårdens övergripande mål 

bryts ner till mätbara mål, mål de dessutom i någon större utsträckning inte varit med 

att ta fram, är precis vad den här uppsatsen handlar om. 

1.1 Bakgrund 

Att förbättra prestationerna och kvaliteten inom sjukvården har på senare år kommit att 

bli ett viktigt mål världen över (Davies, Mannion, Jacobs, Powell & Marshall, 2007). 

Det anses numera gammalmodigt att enbart förlita sig på att den inneboende 

professionalismen hos de anställda ska säkerställa hög kvalitet samt säker och effektiv 

service. Detta har enligt Davies et al. lett till en strävan efter att ta fram nya styr- och 

belöningssystem inom moderna hälsovårdssystem. Mål- och resultatstyrning har 

introducerats i allt större utsträckning inom den offentliga sektorn som ett resultat av 

New Public Management (Christensen, Lægreid, Roness & Røvik, 2005). I New Public 

Management tonas skillnaderna mellan privat och offentlig sektor ner och istället 

framhävs att styrformer och modeller från den privata sektorn med fördel kan överföras 

till offentliga organisationer. Enligt Christensen et al. ser många forskare och användare 

mål- och resultatstyrningen som en klar förbättring jämfört med traditionella styrsystem. 

Samtidigt är det kontroversiellt. Christensen et al. ställer sig frågande till om det är 

möjligt att använda tydliga mål i den offentliga sektorn som präglas av komplexitet och 

oklarhet. En annan fråga är ifall det är önskvärt av individerna som målen ämnar att 
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styra. Mer traditionella system med generella mål ger politiker ökad flexibilitet vid 

hanteringen av flera olika hänsyn samtidigt. Vidare menar Christensen et al. att en ökad 

betoning på konkreta mål kan tendera i att faktorer som är lätta att mäta väljs ut till 

framför faktorer av mer kvalitativ karaktär. 

Att använda målbaserad ersättning inom sjukvården har de senaste åren blivit allt 

vanligare. Främst används den inom primärvården och år 2012 återfanns någon form av 

målbaserad ersättning i alla landsting utom Jämtlands (Anell, Nylinder & Glenngård, 

2012). Hur de offentliga vårdcentralerna inom primärvården ersätts skiljer sig dock åt 

mellan olika landsting i Sverige (Paananen, 2013). Östergötland införde målbaserad 

ersättning i primärvården år 2002 och fick namnet mål- och måttprogrammet (MMP) 

(Jacobsson, 2008). MMP innebär möjligheter för vårdcentralerna att erhålla en viss 

förutbestämd bonus i den mån de uppfyller de uppsatta målen (Jacobsson, 2008). De 

anställda på de olika vårdcentralerna medverkar emellertid enbart i liten utsträckning 

med utformningen av målen, då det är landstingsledningen som på delegation från 

Hälso- och sjukvårdsnämnden tar beslut om vilka mål som ska användas. Medicinskt 

sakkunniga, två allmänläkare, finns dock med i arbetsgruppen som arbetar med att ta 

fram mål (Paananen, 2013). 

Utvecklingen mot målbaserad ersättning inom sjukvården kan ur ett historiskt 

perspektiv ses som logisk och kan delas in i tre faser (Cutler, 2002). Anell (2010) 

urskiljer liknande perioder i utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. I den första 

fasen under 60- och 70-talets Sverige växte hälso- och sjukvårdens resurser snabbt. God 

ekonomisk tillväxt innebar att finansieringen inte var något bekymmer och efterfrågade 

resurser erhölls. Målet var att skapa en vård tillgänglig för alla. Begrepp som 

produktivitet, effektivitet och kvalitet var enligt Anell inte något som diskuterades. I 

den andra fasen, under 80- och 90-talet, förändrades förutsättningarna. Kraven på en 

höjd produktivitet och effektivitet på den offentliga sektorn ökade till följd av att statens 

och kommunernas finanser blivit sämre (Ringqvist, 1996). Upplevelsen av resursslöseri 

och en svag produktivitetsutveckling var allmän vilket öppnade upp för förändring av 

styrsystemen (Anell, 2010). Som ett resultat av New Public Management följde en våg 

av marknadstänkande och reformer. Det ansågs nu viktigt att ge patienterna 
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valmöjligheter samt att särskilja landstingens roller som finansiär och vårdproducent. I 

den tredje fasen, som vuxit fram främst under 2000-talet, är fokus på resultat och 

kvalitet, något som fått konsekvenser för ersättningssystemens utformning (Anell, 

2010). 

1.2 Problemdiskussion 

Sjukvårdens mål är att ge ett positivt bidrag till befolkningens hälsa (Lag 1982:763 om 

hälso- och sjukvård). Det problematiska är dock att detta bidrag först kan bedömas efter 

en längre period vilket gör det svårt att använda detta bidrag som mål för den operativa 

styrningen. Att bryta ner detta övergripande mål till något mätbart är dock inte enkelt. 

Jacobsson (2008) menar att när målbaserad ersättning används inom sjukvården skulle 

den optimala ersättningen med hänsyn till resultat utgå från uppnådda hälsoeffekter. 

Problematiken ligger i hur hälsa ska mätas på ett invändningsfritt sätt, vilket historiskt 

sett varit svårigheten när det gäller implementeringen av målbaserad ersättning inom 

hälso- och sjukvård. Att fungerande mått än så länge bara finns utvecklade inom vissa 

områden får till följd att målbaserad ersättning enbart utgör en liten andel av den totala 

ersättningen till vårdproducenterna (Jacobsson, 2008). Utöver svårigheten med att bryta 

ner det övergripande målet för sjukvården är det samtidigt många andra faktorer som 

påverkar befolkningens hälsa vilket gör det svårt att bedöma sjukvårdens bidrag 

(Idänpään-Heikkilä & Brommels, 2009). Ytterligare problem med att sätta tydliga mål 

inom hälso- och sjukvården är enligt Idänpään-Heikkilä och Brommels att den 

egentligen består av tre olika världar som samverkar: den professionella, den politiska 

och den administrativa. De som jobbar inom dessa världar har olika synpunkter på 

relevanta resultat och önskvärd effektivitet, vilket försvårar styrningen av hälso- och 

sjukvården. Trots dessa svårigheter används målbaserad ersättning inom den svenska 

hälso- och sjukvården (SKL, 2009), även om antalet mål och ersättningens storlek samt 

konstruktion varierar mellan olika landsting (Paananen, 2013).  

Mottagare av den målbaserade ersättningen inom primärvården är nästan uteslutande 

vårdcentralerna och tillfaller alltså inte enskilda individer, något som inte är helt 

okomplicerat (SKL, 2009). Då graden av måluppfyllelse beror på hur de enskilda 
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individerna inom enheten agerar lyfter Anell (2010) fram frågan om varför vårdgivare 

med fast lön ska ändra sitt sätt att arbeta då den eventuella ersättningen ändå inte 

tillfaller dem utan istället går till enheten. 

För att implementeringen av någon form av ekonomiska incitament ska vara 

meningsfullt betonar Smitt (2002) betydelsen av att de måste vara utformade på ett sätt 

som motiverar de anställda att handla i en, vad verksamheten anser vara, önskvärd 

riktning. Detta är också något som i allra högsta grad kan ifrågasättas inom 

primärvården där målbaserad ersättning till enheterna införts. Om de mål och mått som 

är uppsatta strider mot professionella normer uppstår en konkurrenssituation mellan de 

anställdas inre och yttre drivkrafter (Brewer, Selden & Facer, 2000). Enligt Perry, 

Hondeghem och Wise (2010) ligger en stor del av belöningarna i själva arbetets 

utförande och den uppskattning som erhålls av patienterna. Även Mintzberg (2012) 

menar att många anställda inom sjukvården drivs av att hjälpa andra och ser det som ett 

kall att jobba där. Detta har koppling till begreppet Public Service Motivation, där 

anställda inom den offentliga sektorn antas drivas av motiv som att tjäna allmänheten 

och social rättvisa (Perry et al., 2010). Att då använda externt genererade belöningar i 

form av en viss ersättningsprincip riskerar i värsta fall att konkurrera med professionella 

normer och drivkrafter (Frey, 1997). Detta kan leda till undanträngningseffekter som 

resulterar i att den dokumenterade kvaliteten visar förbättringar trots att patienternas 

upplevda kvalitet blir sämre (Anell, 2010). Studier har även visat att externa belöningar 

många gånger visat sig ha en negativ påverkan på individers inre motivation (Deci, 

Ryan & Koestner, 1999) 

Enligt SKL (2009) är utformningen och effekterna av hur hälso- och sjukvården ersätts 

ett område som väckt relativt stor intresse bland forskare. Detta då utformningen av 

ersättningsprinciper ses som ett viktigt styrinstrument för att påverka vårdgivares 

incitament och prioriteringar. De dokumenterade erfarenheterna av målbaserad 

ersättning, både internationellt och inom den svenska hälso- och sjukvården, är dock 

blygsamma (SKL, 2009). Vad vi saknar än mer är studier som fokuserar på de 

anställdas perspektiv och hur de upplever användandet av målbaserad ersättning. Detta 

är något som Glasziou et al. (2012) belyser och menar att tidigare forskning inte följt 
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upp oavsiktliga konsekvenser så som anställdas skifte av uppmärksamhet och förlorad 

motivation. Vårt fokus i uppsatsen är därför att öka förståelsen för hur de anställda 

upplever det målbaserade systemet, kunskap som vi anser saknas och bör vara av 

intresse för att om möjligt förhindra eventuella negativa bieffekter som kan uppstå. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för hur anställda inom primärvården 

upplever modellen med målbaserad ersättning. Detta görs genom en studie av anställda 

på en vårdcentral i Östergötland. För att uppfylla syftet har vi använt oss av följande 

forskningsfrågor: 

 Hur upplever personer inom olika yrkeskategorier den målbaserade 

ersättningen?  

o Vad kan förklara eventuella olika upplevelser? 

 Vilka konsekvenser får den målbaserade ersättningen i de anställdas 

yrkesutövande? 
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2 Metod 

I detta kapitel presenterar samt motiverar vi vårt tillvägagångssätt för att uppfylla 

uppsatsens syfte. Vi inleder med att tydliggöra vilket perspektiv vi valt att arbeta utifrån 

vilket i sin tur påverkar upplägget av uppsatsen. Sedan följer först en diskussion kring 

studiens undersökningsdesign, därefter motiveras valet mellan kvalitativ och kvantitativ 

studie samt den valda forskningsansatsen. Vi går därefter igenom det praktiska 

tillvägagångssättet. Kapitlet följs av en genomgång kring hur empirin skall bearbetas 

och analyseras. Vi avslutar med vår medvetenhet om etiska aspekter samt hur vi gått 

tillväga för att uppsatsen ska hålla en så hög kvalitet som möjligt. 

2.1 Perspektiv 

Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) är det fördelaktigt att tydliggöra vilket 

perspektiv som valts att arbeta utifrån, då detta val har metodologiska konsekvenser för 

hur arbetet i praktiken genomförs. Då huvudfokus i vår uppsats var att skapa förståelse 

för hur en målbaserad ersättning upplevs av de anställda där deras subjektiva 

erfarenheter är det centrala, såg vi det fenomenologiska förhållningssättet som ett 

passande val. Kvale (1997) menar att syftet med ett fenomenologiskt förhållningssätt 

inte är att identifiera och förklara kausala samband. Fenomenologin bygger istället på 

att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv samt beskriva världen 

såsom den upplevs av aktörerna och utifrån det öka förståelsen (Kvale, 1997). Enligt 

Kvale är den viktigaste verkligheten, med ett fenomenologiskt förhållningssätt, den som 

människorna uppfattar och det är de subjektiva handlingarna och erfarenheterna som är 

av intresse och som bör uppmärksammas. Justesen och Mik-Meyer betonar just 

subjektivitetens betydelse med det valda perspektivet då definitionen av ett fenomen 

förutsätter ett subjekt, i vårt fall de anställda, för vilka fenomenet framträder. Med andra 

ord krävs det ett eller flera subjekt som upplever eller uppfattar fenomenet. Vi har 

därmed försökt leva oss in i de anställdas situation för att förstå hur den målbaserade 

ersättningen upplevs av dem. Det undersökta fenomenet i den här studien blir hur 

anställda upplever modellen med målbaserad ersättning i Östergötland och enligt 
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Justesen och Mik-Meyer är det den subjektiva erfarenheten av fenomenet som i 

analysen blir relevant att framhäva. 

2.2 Undersökningsdesign 

Det finns olika typer av undersökningsdesign vid utförandet av en undersökning. De 

vanligaste är experimentella undersökningar, tvärsnittsundersökningar, longitudinella 

undersökningar, komparativa undersökningar och fallstudier (Bryman & Bell, 2008). 

För att uppfylla syftet valde vi en fallstudie. Merriam (1998) definierar en fallstudie 

som en intensiv och heltäckande beskrivning och analys av ett specifikt fall, fenomen 

eller social enhet. Detta stärker vårt val av undersökningsdesign då vi i enlighet med 

valt förhållningssätt vill undersöka och analysera ett fenomen där de anställda är 

subjekten och det är de och deras upplevelser som är i fokus. För att detta skulle vara 

möjligt krävdes dock en organisation som omfattades av målbaserad ersättning, för att 

på så sätt få tillgång till anställda som berörs av systemet. Samtidigt var det helt centralt 

att undersökningen genomfördes i en miljö där flera yrkeskategorier är verksamma för 

att få en förståelse för hur systemet upplevs av olika anställda inom organisationen. Vi 

började med att ta kontakt med vårddirektören i Östergötlands landsting, Bo Orlenius. 

Av honom blev vi hänvisade till en av de tre primärvårdscheferna, Margareta Swartz. 

Hon upplevde studien som både relevant och intressant varvid hon rekommenderade oss 

att ta kontakt med en specifik vårdcentral i Östergötland. Då cheferna på vårdcentralen 

både var intresserade och villiga att delta i undersökningen, samtidigt som den låg väl i 

linje med våra kriterier blev det således den vårdcentral där vi genomförde studien. Vi 

är dock medvetna om att en möjlig förklaring till att vårdcentralen valde att delta i 

studien var de anställdas starka åsikter om systemet. Vi vill även betona vår 

medvetenhet kring det faktum att systemet kan upplevas på ett annat sätt inom andra 

vårdcentraler som berörs av samma system. 
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2.3 Kvalitativ metod 

Justesen och Mik-Meyer (2011) menar att det inte finns någon bestämd metod som 

används vid empiriska undersökningar, utan såväl kvantitativa som kvalitativa metoder 

kan användas. Vidare menar Justesen och Mik-Meyer att en kvantitativ 

undersökningsmetod handlar om att ta fram ett material som bygger på tal eller siffror 

och möjliggör kvantifierbara analyser. Med andra ord handlar det om att få fram ett 

material vars delar kan räknas och behandlas kvantitativt genom olika beräkningar. 

Eftersom vi hade för avsikt att beskriva fenomenet utifrån de anställdas perspektiv och 

presentera en tolkning som skapar en ökad förståelse för de anställdas upplevelser, 

valde vi att genomföra en kvalitativ studie. Att kombinera ett fenomenologiskt 

förhållningssätt med en kvalitativ tillämpning rekommenderas av Justesen och Mik-

Meyer (2011) då tyngdpunkten ligger på att beskriva subjektiva erfarenheter. Den 

kvalitativa metoden har enligt Holme och Solvang (1997) i första hand ett förstående 

syfte och kännetecknas av närhet till källan varifrån informationen hämtats. Vidare 

menar de att den närkontakt som skapas till det undersökta möjliggör för forskaren att 

skapa sig en uppfattning om enskildas livssituationer, något som är centralt i vår studie. 

Nackdelen med metoden är dess begränsning när det kommer till statistisk 

generalisering, där den kvantitativa metoden har sin styrka (Holme & Solvang, 1997). 

Detta upplevde vi inte som något problem då vårt syfte inte var att generalisera utan 

istället få en ökad förståelse för hur de intervjuade individerna upplever den 

målbaserade ersättningen. 

2.4 Forskningsansats 

Vårt första steg i uppsatsprocessen var att bli insatta i existerande litteratur kring 

målbaserad ersättning inom sjukvården. Vi är dock medvetna om att vi enligt Kvale 

(1997) med ett fenomenologiskt förhållningssätt bör försöka sätta förkunskap inom 

parentes. Även Rendtorff (2004, i Justesen & Mik-Meyer, 2011) betonar att forskare 

med vårt förhållningssätt ska vara fördomsfria utan förutfattade meningar eller teorier. 

Trots denna insikt ansåg vi att det krävdes en god kunskap om hur den målbaserade 

ersättningen i sjukvården fungerar för att veta vilka frågor som var lämpliga att ställa i 
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de genomförda intervjuerna. Existerande teorier om målbaserad ersättning hade vi 

därför med oss vid utformningen av intervjuguiden (se bilaga) och dess frågor. Detta 

kan kopplas till vad Bryman och Bell (2005) nämner är en deduktiv ansats. Med en 

deduktiv ansats utgår forskaren från teorier och vad som redan är känt inom ett visst 

område för att sedan härleda en eller flera hypoteser som ska underkastas en empirisk 

granskning. Vi uppfattar det dock inte som att vi använde en deduktiv ansats eftersom 

syftet är av en explorativ karaktär och vi inte hittade några teorier om just de anställdas 

upplevelse av målbaserad ersättning inom sjukvården. Att använda en deduktiv ansats 

är heller inget som rekommenderas av Szklarski (2009) vid ett fenomenologiskt 

förhållningssätt. Szklarski menar istället att forskaren bör utgå från det empiriska 

materialet istället för teorier. 

Som en motpol till den deduktiva forskningsansatsen finns den induktiva. Med den 

induktiva ansatsen är i stället teorier resultatet av en forskningsansats (Bryman & Bell, 

2005). Gummesson (2000) skriver att forskare med den induktiva forskningsansatsen tar 

sin utgångspunkt i verkligheten och därefter letar efter mönster i empirin som kan 

resultera i nya teorier. Då vi hade med oss viss teoretisk kunskap för att möjliggöra 

insamlandet av empirin upplevde vi det inte som att vi använde denna ansats rakt av 

heller. Alvesson och Sköldberg (2008) nämner ytterligare en ansats, den abduktiva. 

Alvesson och Sköldberg menar att ansatsen har egenskaper kopplat till både induktion 

och deduktion. En abduktiv ansats utgår, likt induktion, från empirisk fakta. Dock 

avvisas inte teoretiska förföreställningar. Vidare hävdar de att forskare under arbetets 

gång justerar både det empiriska forskningsområdet och den teoretiska grunden. En 

viktig skillnad jämfört med induktion och deduktion är att abduktion strävar efter att 

bidra till förståelse (Alvesson och Sköldberg, 2008). Vi tycker att vårt arbetssätt bäst 

stämmer in på den senare ansatsen. Detta då vi utgick ifrån det empiriska materialet, 

men samtidigt hade med oss viss teoretisk kunskap innan empiriinsamlingen 

påbörjades. Efter genomförd insamling har vi sedan justerat den teoretiska 

referensramen med ytterligare teorier och modeller för att möjliggöra en mer 

omfattande analys och på så vis uppfylla studiens syfte. 
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2.5 Tillvägagångssätt 

2.5.1 Inledningsfas 

För att sätta oss in i den offentliga sjukvården och hur den ersätts använde vi initialt 

publicerat material i form av böcker, artiklar och rapporter, samt landstinget i 

Östergötlands hemsida. Informationen som inhämtats har främst använts för att 

underlätta insamlandet av primärdatan då informationen delvis låg till grund för vår 

intervjuguide. I ett tidigt steg i processen tog vi fram information om hur vårdcentraler 

inom Östergötland ersätts. För att säkerställa att vi inte missuppfattat något 

rekommenderades vi av en primärvårdschef inom Östergötland att stämma av med 

Camilla Paananen, ekonomiansvarig för hälso- och sjukvårdsnämnden och ansvarig för 

utveckling av nya ersättningssystem och fördelningsmodeller, så att vi inte misstolkat 

något. Denna information gjorde det möjligt för oss att förstå hur systemet är utformat 

och används inom landstinget. 

2.5.2 Primärdata - intervjuer 

Insamlingen av empiri utifrån en kvalitativ ansats kan genomföras med hjälp av 

intervjuer, fokusgrupper, deltagande observationer eller dokumentstudier (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). Då syftet var att försöka öka förståelsen för de anställdas 

upplevelser och få fram en verklighet så som de anställda upplever den valde vi att 

genomföra intervjuer. 

”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför 

inte prata med dem?”  

(Kvale, 1997, s. 9) 

Vårt fokus på subjektivitet och strävan efter att gå på djupet när det gäller de 

individuella svaren är väl förenligt med intervjuer (Eriksson & Kovalainen, 2008). 

Enligt Szklarski (2009) innebär bristen på direkt tillgång till andra människors 

upplevelser att fenomenologiska forskare är hänvisade till kommunikativ data. Vi 
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funderade inledningsvis på alternativet att skapa en fokusgrupp med medarbetare som 

berördes av den målbaserade ersättningen. Det väsentliga med en fokusgrupp är 

dialogen och interaktionen som uppstår inom gruppen och framför allt deltagarnas 

respons på varandras uttalanden (Justesen & Mik-Meyer, 2011). En faktor som talade 

emot fokusgrupper var dock det praktiska tillvägagångssättet, att det kan vara svårt att 

få tillgång till flera medarbetare vid samma tidpunkt utan att det får konsekvenser för 

driften av verksamheten. Något annat som talade emot var frispråkigheten. Vi såg en 

risk med att alla kanske inte kommer till tals och inte riktigt vågar säga hur de 

egentligen upplever systemet i de fall där deras egna åsikter sticker ut från de övrigas. 

Intervjuer kan utformas på olika sätt där skillnaden ligger i val av struktureringsgrad: 

ostrukturerade, semistrukturerade eller strukturerade (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Då 

vi valt ett fenomenologiskt perspektiv är målet med intervjun att ge intervjupersonerna 

möjlighet att beskriva deras verklighet såsom de uppfattar den. Det lämpade sig därför 

bra med en semistrukturerad intervju för att intervjupersonerna ska ges utrymme till att 

reflektera och beskriva sina upplevelser utan att hämmas eller styras i någon strikt 

riktning (Justesen & Mik-Meyer, 2011). I den semistrukturerade intervjun används en 

intervjuguide där teman och en rad huvudfrågor är definierade på förhand. Om 

intervjupersonen tar upp andra intressanta ämnen kan intervjuaren avvika från guiden 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Den semistrukturerade intervjun är passande då 

forskaren arbetar för att få fram ny kunskap och samtidigt har ett antal på förhand 

utvalda teman som intervjupersonerna ska reflektera kring (Fontana & Frey, 2002, i 

Justesen & Mik-Meyer, 2011; Gillham, 2005, i Justesen & Mik-Meyer, 2011), vilket 

ytterligare stärker vårt val av metod. Att genomföra ostrukturerade intervjuer, som 

enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) innebär att det primärt är intervjupersonen som 

bestämmer samtalsstrukturen och styr samtalet, ansåg vi vara mindre passande. I viss 

utsträckning ville vi ha kontrollen över intervjun och undvika att samtalet tar den 

vändning som kan råka uppstå i själva intervjusituationen, något som enligt Eriksson 

och Kovalainen (2008, i Justesen & Mik-Meyer, 2011) lätt händer i ostrukturerade 

intervjuer. 
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Kvale och Brinkmann (2009) menar att en intervjuguide strukturerar en intervjus 

förlopp och används likt ett manus. Till våra semistrukturerade intervjuer tog vi fram en 

intervjuguide (se bilaga) med en översikt över de ämnen som vi vill täcka samt frågor 

som vi anser är av intresse för vår undersökning. Detta gav oss utrymme att följa upp 

nya alternativa riktningar som tas upp eller gå in djupare på intervjupersonens svar. 

2.5.2.1 Intervjupersoner 

Intervjuerna genomfördes den 4 och 5 april på plats på den undersökta vårdcentralen. 

Med utgångspunkt i syftet var vår ambition att intervjua en anställd inom varje 

yrkeskategori på vårdcentralen. Detta då vi tyckte det var intressant att försöka förstå 

hur personer från olika yrkesgrupper upplevde den målbaserade ersättning och 

undersöka om de upplevde systemet på skilda sätt. Vi framförde detta önskemål till 

vårdcentralschefen som lyckades få tag på villiga intervjupersoner från samtliga 

yrkeskategorier. De yrkeskategorier som deltog var läkare, distriktssköterska, 

undersköterska, kurator och vårdadministratör. Läkaren är distriktsläkare och har arbetat 

på den undersökta vårdcentralen i strax över tio år. Distriktssköterskan var 

färdigutbildad sjuksköterska år 1997 och har jobbat som distriktssköterska sedan år 

2008. Undersköterskan har jobbat i över 30 år hos landstinget, tio av dessa på den 

undersökta vårdcentralen. För ett antal år sedan läste hon friskvård och arbetar idag 

även som friskvårdsansvarig vid vårdcentralen. Kuratorn har inte varit på vårdcentralen 

särskilt länge, men har arbetat inom primärvården på en annan vårdcentral i ett antal år. 

Vårdadministratören, tidigare benämnt läkarsekreterare, arbetar främst med att ta fram 

statistik och liknande uppgifter. Hon har jobbat med administrering i 24 år på olika 

arbetsplatser, men främst inom primärvården. Vissa av studiens deltagare valdes ut av 

vårdcentralschefen medan andra själva valde att delta då de var pålästa inom området. 

Det faktum att några av intervjupersonerna själva valde att delta tror vi hade kunnat 

resultera i att studien inkluderar personer med starka åsikter som gärna vill göra sin röst 

hörd. Att vissa blev utvalda tror vi även det hade kunnat resultera i att personer vars 

åsikter vårdcentralschefen gärna vill lyfta fram framkommer. Ett sätt för oss att undvika 

en eventuell snedvridning där enbart personer med starka åsikter deltog hade varit om vi 

själva slumpmässigt valt ut vilka som deltog i studien. Detta ansåg vi dock inte vara 
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möjligt då det på grund av stressig arbetsmiljö var svårt för anställda att avsätta tid för 

intervjuer. 

2.5.2.2 Intervjuförberedelser 

Vi började med att ge en kort presentation av oss själva samt tydliggöra syftet med 

intervjun vilket ligger i linje med Kvale och Brinkmanns (2009) rekommendationer. 

Därefter frågade vi intervjupersonen om vi har dennes godkännande att spela in 

intervjun på band samt om han eller hon hade några frågor. Innan intervjun startade 

tydliggjorde vi för intervjupersonen att vi inte kommer använda dennes namn. Detta för 

att undvika att denne kommer till skada på något sätt om ett känsligt ämne avhandlas 

samtidigt som det ökar sannolikheten att han eller hon vågar framföra kritik. Vi 

klargjorde även för intervjupersonen att han eller hon när som helst kunde avbryta 

intervjun om så önskades. Intervjuerna genomfördes sedan med utgångspunkt från vår 

intervjuguide och varade i ungefär 45 minuter. 

2.5.2.3 Registrering 

Det finns olika sätt att registrera intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi använde oss 

av ljudinspelning för att koncentrera oss på intervjun och inte behöva anteckna under 

samtalets gång. Detta hade eventuellt varit distraherande och stoppat upp samtalsflödet, 

samtidigt som risken fanns att vi skulle missa exakta formuleringar. Inspelningen 

transkriberades och skrevs ut för att sedan användas i den analytiska processen.  

2.6 Bearbetning och analys av empirin 

Kvalitativ data som härrör från intervjuer utgörs ofta av ett omfattande och ostrukturerat 

textmaterial vilket gör det svårt att analysera (Bryman & Bell, 2005). Den kvalitativa 

datan beskrivs av Miles (1979) som en ”attraktiv plåga” och syftar på det 

eftersträvansvärda i dess omfattning, men svårigheten att analytiskt orientera sig i det 

rikhaltiga materialet. Detta var något vi var väl medvetna om och Kvale (1997) menar 

på att forskare bör veta hur materialet som samlas in skall analyseras innan insamlingen 

påbörjats. Szklarski (2009) menar att bearbetning och analys av det insamlade empiriska 
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materialet är en central del i den fenomenologiska forskningsmetoden. Rent konkret 

valde vi att använda Giorgis analysmetod. Det är den mest använda analysmetoden 

inom fenomenologiska studier och kan med fördel användas vid studier med en mindre 

omfattande datainsamling (Szklarski, 2009). Analysmetoden består av fem steg: 

1. Bestämning av helhetsbetydelsen 

2. Avgränsning av meningsbärande enheter 

3. Transformering av vardagliga beskrivningar 

4. Framställning av fenomenets situerade struktur 

5. Framställning av fenomenets generella struktur 

I det första steget gick vi översiktligt igenom vad som sagts under intervjuerna för att få 

ett grepp om det huvudsakliga innehållet. För att datan ska vara användbar måste den 

vara begriplig samt vara relevant för det undersökta fenomenet, vilket innebar att vi 

plockade bort de delar vi ansåg vara irrelevanta utifrån studiens syfte. I det andra steget 

gick vi igenom materialet mer i detalj för att bryta ner det i mindre delar. Varje del ska 

säga något som är kvalitativt skilt från den föregående enheten. Detta ska genomföras 

tills det att allt material har indelats i väl avgränsade meningsbärande delar. Vi valde här 

att dela in datan i lämpliga underrubriker där varje del skiljde sig åt. I den tredje delen 

genomfördes en mer detaljerad analys av de olika delarna. I den här delen 

komprimerade vi texten ytterligare genom att vardagliga beskrivningar ersattes med 

kortare beskrivningar av de anställdas upplevelser. I det fjärde steget sammanlänkades 

de transformerade delarna återigen till en enhetlig beskrivning av upplevelsen. Syftet 

här var att komprimera texten för att underlätta analysarbetet i det efterföljande steget. I 

detta steg eliminerade vi irrelevanta utsagor, eliminerade upprepningar och kopplade 

samman meningsenheter med liknande innehåll så mönster kunde träda fram. I det 

avslutande steget påbörjades analysen och en grundlig genomgång av beskrivningarna 

genomfördes för att identifiera centrala teman som framträdde kring subjektens 

upplevelse av den målbaserade ersättningen. Detta för att få fram de mest väsentliga 

beståndsdelarna av fenomenet, fenomenets essens. 



 

15 

2.7 Etik 

För att visa vår medvetenhet kring etiska aspekter valde vi att utgå från Kvale och 

Brinkmanns (2009) etiska riktlinjer. Kvale och Brinkmann menar att etiska problem kan 

uppstå på grund av den ojämna maktrelationen mellan intervjuare och intervjuperson 

där intervjuaren ofta ses som den mäktigare. Kvale och Brinkmann beskriver fyra etiska 

riktlinjer: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. 

Informerat samtycke innebär att intervjupersonerna blir informerade om 

undersökningens och intervjuns syfte samt hur intervjun är uppbyggd. Det innebär även 

att undersökningspersonerna frivilligt ställer upp och kan avbryta intervjun när som 

helst. För att säkerställa informerat samtycke inledde vi varje intervju med att förklara 

vad studien handlade om, dess syfte samt om vi hade personens godkännande till att 

spela in samtalet. Vi var även tydliga med att de när som helst kunde avbryta intervjun 

om de så ville. Konfidentialitet innebär att data som kan identifiera intervjupersonen 

inte ska redovisas om det är ett känsligt ämne som avhandlas. Innan det blir aktuellt att 

publicera sådan information måste det godkännas av intervjupersonen. Med detta i 

beaktande valde vi att inte skriva ut vare sig deltagarnas namn eller den vårdcentral där 

de arbetar, för att på så sätt säkerställa att deras identiteter inte gick att urskilja. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar även på att forskaren måste bedöma konsekvenserna 

studien kan få för deltagarna. Vi försökte därför säkerställa att den möjliga skadan hos 

intervjupersonen var så minimal som möjligt genom att inte avslöja dennes identitet. 

Avslutningsvis har forskaren en avgörande roll för studiens kvalitet och hållbarheten i 

de etiska besluten som fattas. Det ställs därför krav på att resultaten som publiceras ska 

vara så korrekta och representativa som möjligt. För att uppnå detta gjorde vi en 

återkoppling till samtliga intervjudeltagare efter att intervjuerna bearbetats för att vara 

säkra på att vi inte missuppfattade något som sagts och att det som skrevs verkligen 

överrensstämde med deras upplevelser. 
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2.8 Kvalitet 

En uppsats kvalitetskriterier har koppling till det valda vetenskapsteoretiska 

perspektivet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, där 

det intressanta är att ge en fyllig beskrivning av konkreta fall, är det enligt Justesen och 

Mik-Meyer (2011) meningslöst att i utgångsläget arbeta med ett 

generaliserbarhetskriterium. Kvale (1997) menar istället att resultatet som forskare med 

ett fenomenologiskt perspektiv får fram kan vara vägledande för andra fall. Enligt 

Bryman och Bell (2005) har det uppstått en diskussion angående relevansen av validitet 

och reliabilitet inom kvalitativa studier. Bryman och Bell menar att validitet och 

reliabilitet är viktiga kriterier främst hos kvantitativt inriktade forskare. Dock hävdar 

vissa forskare, så som Mason (1996, i Bryman & Bell, 2005) att kriterierna även kan 

användas inom kvalitativ forskning om fokus flyttas från frågorna som rör mätning, då 

detta inte är av högsta intresse för kvalitativa forskare. Andra forskare som Guba och 

Lincoln (1994, i Bryman & Bell, 2005), menar att det behövs mer specifika termer och 

metoder för att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning och ifrågasätter en direkt 

tillämpning av reliabilitets- och validitetskriterierna på kvalitativa undersökningar. 

Guba och Lincoln tar upp två kriterier, trovärdighet och äkthet, vilket vi har valt att 

använda oss av för att säkerställa kvaliteten på studien. 

Trovärdighet består av fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en 

möjlighet att styrka och bekräfta. I syfte att uppfylla kravet på tillförlitlighet använde vi 

oss utav kommunikativ validering, vilket är en variant av validitet som framhävs inom 

fenomenologin (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Detta gjordes genom att empirin 

presenterades för de som deltagit och att dessa då medverkar vid valideringen av 

resultatet. Möjligheten ges då för intervjupersonerna att kommentera, samt eventuellt 

korrigera sina påståenden vid eventuella feltolkningar. Detta är meningsfullt eftersom 

fenomenologiska undersökningar vill få fram beskrivningar av subjektiva erfarenheter 

av fenomen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Det är därför viktigt att kontrollera att 

intervjupersonerna känner igen sig i empirin. Kriteriet för överförbarhet uppfylldes 

genom att vi i studiens metod och resultat noggrant och detaljrikt tog fram 

beskrivningar eller redogörelser av det som studerats. Utifrån redogörelserna kan andra 
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forskare bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. För att öka 

studiens pålitlighet har en fullständig redogörelse över alla faser av processen, från 

problemformulering till analysbeslut, redovisats. Studien har även under dess gång 

granskats av utomstående studenter och handledare för att stärka pålitligheten. 

Möjligheten att styrka och bekräfta handlar om att forskaren försöker se till att han eller 

hon verkat i god tro. Vi har försökt att inte medvetet låta personliga värderingar påverka 

utförandet av undersökningen samt dess slutsatser, då det inom fenomenologin krävs att 

forskaren närmar sig undersökningsobjektet på ett fördomsfritt sätt (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). För att undvika att påverka utförandet av intervjuerna har vi försökt låta 

bli att ställa ledande frågor för att inte inverka på svaren hos intervjupersonerna. Vi har 

dock förståelse för om någon av frågorna kan ses som ledande där vi har försökt att gå 

in djupare på hur systemet påverkar de anställda.  

Äkthetskriteriet rör forskningspolitiska konsekvenser och frågor. Kriteriet innebär 

främst att studien ska ge en rättvis bild av intervjupersonernas åsikter och erfarenheter 

(Bryman & Bell, 2005). I de intervjuer som genomförts har intervjupersonerna fått 

uttala sig fritt om ämnet och svaren har anonymiserats, vilket bör ha lett till att 

intervjupersonerna har svarat uppriktigt. Genom att dokumentera och återge 

intervjumaterialet hoppas vi ha gett en tillräckligt rättvis och äkta bild av de åsikter och 

upplevelser som finns hos de studerade intervjupersonerna. 
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3 Referensram 

För att uppfylla studiens syfte har vi i den teoretiska referensramen valt att inkludera 

teorier och modeller som vi anser oss behöva för att analysera den insamlade empirin. 

Samtidigt är tanken att ge läsaren en teoretisk bakgrund till vårt valda problemområde. 

Kapitlet inleds med en genomgång av tidigare forskning kring målbaserad ersättning 

inom sjukvården samt vilka risker systemet är förenligt med. Därefter går vi igenom 

organisationsstyrning då den bakomliggande tanken med den målbaserade ersättningen 

inom primärvården i Östergötland är att styra de anställda att agera i vad 

landstingsledningen anser vara rätt riktning. Samtidigt ger det oss en ökad möjlighet att 

förstå varför de anställda kan tänkas uppleva systemet så som de gör. Vidare är tanken 

med systemet att motivera de anställda att förbättra prestationerna inom vissa givna 

områden då en ersättning är kopplad till specifika mål. Att de anställda motiveras av 

målen är dock inte givet. Vi har därför valt att inkludera målsättningsteorier, men även 

förväntansteori och Public Service Motivation, teorier som menar på att alla individer 

inte motiveras och drivs av samma sak. En svårighet med att sätta tydliga mål är det 

faktum att sjukvården består av olika professioner och världar som samverkar. Detta är 

något som vi valt att lyfta fram ytterligare och återfinns således i den avslutande delen. 

3.1 Tidigare forskning kring målbaserad ersättning 

inom sjukvården 

Som tidigare nämnts har vi inte funnit någon tidigare studie där utgångspunkten varit de 

anställdas perspektiv och hur de upplever målbaserad ersättning inom sjukvården. Vad 

vi däremot hittat är en omfattande utvärdering av målbaserad ersättning inom hälso- och 

sjukvården i Sverige där fokus ligger på effekterna inom de utvalda områdena. Studien 

är gjord inom primärvården i Östergötland under åren 2002-2006. Trots att rapporten av 

Jacobsson (2008) skiljer sig från vad vi fokuserar på i vår studie ser vi det som relevant 

att inkludera då vi upplever det som en bra introduktion till den målbaserade 

ersättningen inom primärvården i Östergötland. I rapporten (Jacobsson, 2008) framgår 
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att Östergötland var ett av de första landstingen som testade målbaserad ersättning med 

införandet av mål- och måttprogrammet (MMP) år 2002. Ett fast belopp avsattes varje 

år för MMP fördelat på olika målområden. Detta var ett sätt att kontrollera de fasta 

kostnaderna för den målbaserade ersättningen. MMPs andel av vårdcentralernas totala 

ersättning varierade mellan 2–4 procent. Tanken med MMP var att mål efterhand skulle 

bytas ut mot nya mål i takt med att kvaliteten inom områdena förbättrades. På så vis 

kunde den målbaserade ersättningen med tiden täcka flera områden trots att fokus varje 

enskilt år endast var på ett fåtal mål. Rapportens resultat visar både positiva och 

negativa erfarenheter. Det kunde konstateras att kraftiga prestationsökningar skedde 

inom många områden. Inom området prevention och behandling av diabetes, som var 

ett område som gav ersättning mellan åren 2002-2005, ökade registreringarna till det 

nationella diabetesregistret från 2125 stycken år 2001 till 6703 stycken år 2002. Ett 

ytterligare exempel som tas upp i rapporten är att andelen ickeregistrerade läkarbesök 

sjönk från 10 % år 2003, då ersättning precis införts inom området, till strax under 5 % 

år 2005 som var sista året ersättningen betalades ut. Ett tydligt problem var dock att de 

positiva effekterna visade sig vara svåra att behålla när ersättningen för målet togs bort. 

Ytterligare problem har varit att hitta lämpliga mätområden, något som i förlängningen 

medfört att valet av områden varit begränsat. Även efter 2006 har det målbaserade 

ersättningssystemet i Östergötland utvecklats med nya målområden. Samma principer 

har även införts i flertalet andra landsting runt om i Sverige. Dock saknas utvärderingar 

av erfarenheterna likt Jacobssons (SKL, 2009).  

3.1.1 Utländska studier 

Utöver Jacobssons rapport har vi även tagit del av utländska studier om målbaserad 

ersättning inom sjukvården. Även om inte heller dessa fokuserar på de anställdas 

upplevelser har vi valt att ta med ett kortare avsnitt då det visar på systemets 

frammarsch utanför de svenska gränserna. Visserligen är målbaserad ersättning på stark 

frammarsch i Sverige, men utvecklingen har gått snabbast i USA där flertalet pay for 

performance-program (P4P) startats (Dudley, 2005). Det är även från USA, men även 

Storbritannien, de flesta studier om målbaserad ersättning inom sjukvården och dess 

effekter kommer (SKL, 2009). Systemen i dessa länder skiljer sig dock från hur 
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målbaserad ersättning används i svensk vård. I USA har målbaserad ersättning, eller 

P4P, blivit en integrerad del av ersättningen sedan början av 2000-talet (SKL, 2009). 

Amerikansk vård tillhandahålls främst av privata vårdgivare och program för 

målbaserad ersättning till enskilda läkare är vanliga. Systemet baseras oftast på ett tiotal 

kvalitetsindikatorer och omfattar 2-3 procents extra ersättning. I Europa är det främst 

Storbritannien som tillämpar styrformen. Brittisk vård är likt den svenska i allmänhet 

offentligt ägd, men deras system baseras år 2012/13 på cirka 120 kvalitetsindikatorer 

(Internetlänk 1). Det råder stor osäkerhet kring hur systemen bör konstrueras och vilka 

konsekvenser de leder till, vilket har lett till att fokus i dessa studier främst varit på hur 

systemen ska utformas, samt om den målbaserade ersättningen har haft någon effekt på 

kvaliteten inom sjukvården (SKL, 2009). 

3.1.2 Risker 

Förhoppningen bland förespråkarna av den målbaserade ersättningen inom hälso- och 

sjukvården är en ökad kvalitet, samarbete, minskade kostnader samt en förbättrad 

helhetssyn (Henley, 2005). Många forskare pekar emellertid på dess nackdelar. 

Jacobsson (2008) påpekar risken med att den målbaserade ersättningen riktas till 

speciella områden. Indirekt kan detta ge incitament att minska insatserna inom andra 

områden och riskera en undanträngning av betydelsefull vård, något som enligt 

Jacobsson är den största negativa konsekvensen vid införandet av målbaserad 

ersättning. Även Magrath och Nichter (2012) tar upp riskerna med att använda P4P 

inom sjukvården och menar på att fördelarna ofta är större i teorin än i praktiken. På 

kort sikt kan det leda till prestationsförbättringar inom specifika områden, men 

uppfyllelse av målen säger desto mindre om hur de övergripande långsiktiga 

prestationerna inom sjukvården påverkas. Vidare menar de att målbaserad ersättning 

bygger på antagandet att individer drivs och motiveras av materiella ting. Anställda 

inom sjukvården tycks däremot motiveras av yrkesetik och viljan att hjälpa andra, vilket 

vi återkommer till. Detta leder till frågan om systemets lämplighet inom sjukvården. 

Om de mål som används av vårdgivare upplevs kollidera med befintliga normer, eller 

att de helt enkelt inte är tillfreds med hur indikatorerna och målen är satta, kan detta 
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leda till ovilja att nå målen. De tar även upp att systemet anses tynga anställda med ett 

ökat pappersarbete som konkurrerar med patienttid. 

3.2 Organisationsstyrning 

Att använda målbaserad ersättning inom sjukvården i Östergötland är ett sätt att 

stimulera till förbättring inom vissa givna områden (Internetlänk 2). Detta ser vi som ett 

sätt att styra de anställda i en viss riktning och vi har därför valt att inkludera teorier 

kopplade till organisationsstyrning i referensramen då vi är intresserade av de anställdas 

upplevelser av denna styrning. Det första vi går igenom är principal-agentteorin, en teori 

som enligt både Anell (2010) och Blomqvist (1991) har relevans inom sjukvården. 

Innan vi går in på varför ger vi en introduktion till teorin. 

3.2.1 Principal-agentteorin 

Dranove och White (1987) påstår att principal–agentförhållanden förekommer i nästan 

alla organisationer där en individ eller organisation förser en annan individ eller 

organisation med någon form av uppgift i utbyte mot ersättning av något slag. Vidare 

menar de att svårigheten ligger i att motivera en part (agenten) att agera i bästa intresse 

för en annan person eller organisation (principalen), istället för i agentens eget intresse. 

De två problem som ligger till grund för teorin är informationsasymmetri samt olika 

målsättningar. Uppdragsgivaren (principalen) vill ha ut så mycket som möjligt för 

pengarna och det ligger därför i dennes intresse att försöka påverka uppdragstagarens 

(agentens) beteende. Om uppdragsgivaren dock besitter mindre kunskap än 

uppdragstagaren inom det berörda området, samtidigt som målen mellan de båda skiljer 

sig åt, finns risk för opportunistiskt agerande från uppdragstagarens sida (Dranove & 

White, 1987). 

Anell (2010) menar att sjukvårdens finansiärer, landstingen genom skattepengar, i regel 

har betydligt mindre och sämre information om verksamheten jämfört med 

vårdproducenterna. Samtidigt konkurrerar politiska och administrativa målsättningar 

med personliga mål hos enskilda yrkesutövare, något vi återkommer till i en senare del 
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av referensramen. Enligt Blomqvist (1991) har principal-agentteorin en speciell 

koppling till sjukvården mot bakgrund av tredjepartsfinansieringen. Blomqvist menar 

att ett första ”förhållande” uppstår mellan vårdgivaren och patienten. Vanligtvis har 

patienten svårt att bedöma medicinsk kvalitet, sitt eget vårdbehov och vilka effekter 

som olika behandlingar kan leda till. Patienten vill dock naturligtvis att vårdgivaren ska 

agera i bästa intresse för honom eller henne och ser därför vårdgivaren som sin agent. 

Det andra ”förhållandet” är mellan vårdgivaren och tredjepartsfinansiären, i det här 

fallet landstinget. För landstinget är god vårdkvalitet och en hög tillgänglighet 

betydelsefulla målsättningar, men de har även ett intresse av att hushålla med resurserna 

och att se till så att dessa fördelas efter behov. Vårdgivare inom sjukvården arbetar 

enligt Blomqvist som dubbelagenter då de dels ska se till att ha en bra relation med 

patienterna och tillfredställa deras behov, dels tillgodose finansiärens mål för hälso- och 

sjukvården. 

3.2.2 Ekonomiska incitament ett sätt att lösa problemen 

Mannion, Goddard och Bate (2007) menar på att principal-agentförhållandet sällan är 

ett problem i situationer där principalen och agenten har ett gemensamt mål, även om 

asymmetrisk information förekommer. Detta beror på att agenten oavsett den 

asymmetriska informationen kommer sträva efter det gemensamma målet. Samtidigt är 

det sällan heller ett problem då det inte råder asymmetrisk information mellan 

principalen och agenten, även om de har olika mål. Detta då principalen hela tiden har 

möjlighet att övervaka så att agenten agerar på önskvärt sätt. Mannion et al. hävdar dock 

att det inom sjukvården är vanligt förekommande med både asymmetrisk information 

och olika målsättningar. Vidare menar Mannion et al. att det finns tre olika strategier för 

att lösa principal-agentproblemen. Det första handlar om att minska graden av 

informationsasymmetri. Detta kan uppnås genom utveckling av ny kunskap som är 

baserad på klinisk forskning samt följa upp resultat och måluppfyllelse. Ett annat 

alternativ Mannion et al. nämner är att försöka påverka verksamhetens kultur på så sätt 

att målsättningarna hos vårdgivare i högre utsträckning stämmer överens med 

finansiärens mål. Det tredje och sista tillvägagångssättet, vilket är centralt i vår studie, 

är att principalen utvecklar någon form av incitament i syfte att uppmuntra ett beteende 



 

23 

som överensstämmer med en önskvärd utveckling. Anell (2010) menar på att 

utformningen av ersättningsprinciper inom sjukvården framför allt tar sin utgångspunkt 

i den tredje strategin. 

3.2.3 Kritik mot principal-agentteorin 

Frey (1997) är kritisk till principal-agentteorin och menar på att teorin enbart tar den 

externa arbetsmotivationen i beaktande och bortser från inre arbetsmotivation. Med inre 

arbetsmotivation menas en person som jobbar för utförandets skull och har en hög 

arbetsmoral. Vidare menar Frey att användandet av yttre incitament för att lösa 

principal-agentproblemet under vissa förhållanden kan tränga undan inre 

arbetsmotivation. När en arbetsinsats stöds både av en hög arbetsmoral och externa 

åtgärder (belöningar) uppstår en psykologiskt ostabil situation. Agenten blir 

”övermotiverad” då arbetsuppgiften hade blivit utförd även om en av motivatorerna 

avlägsnades. En rationell individ svarar med att minska den motivator han eller hon 

själv kontrollerar, vilket innebär den inre arbetsmotivationen. Den inre 

arbetsmotivationen blir således helt eller delvis utbytt mot den externa vilket kallas the 

crowding-out effect (undanträngningseffekten). De villkor som krävs för att en 

undanträngningseffekt ska vara möjlig är dels att agenten har en hög inre 

arbetsmotivation, dels att villkoren för undanträngning av inneboende arbetsmotivation 

måste föreligga, vilket förekommer då den externa åtgärden upplevs som styrande. I 

dessa fall skiftas kontrollen över vad som sker bort från agenten. Principalen bestämmer 

då agentens beteende som inte längre ser något behov av den inre arbetsmotivationen. 

Enligt Frey kan undanträningen leda till oönskade effekter inom områden som inte täcks 

av de externa belöningarna. Då den inre arbetsmotivationen trängs undan på områden 

där det är den enda drivkraften kan det totala resultatet strida mot principalens önskade 

mål. 

3.2.4 Belöningssystem 

Då det används ekonomiska incitament inom primärvården i Östergötland, med syfte att 

styra de anställda i en viss riktning, har vi valt att inkludera teorier om belöningssystem. 
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Vi ser det dessutom som lämpligt med tanke på att ekonomiska incitament enligt 

Mannion et al. (2007) ses som ett sätt att lösa principal-agentproblematiken. Smitt 

(2002), som är en svensk konsult, betonar att rätt utformning av ekonomiska incitament 

har en viktig betydelse för hur organisationen styrs mot sina mål. Belöningssystemet har 

enligt Smitt till uppgift, oavsett dess utformning, att influera dem som belönas. 

Organisationens ambition är att motivera de anställda till att utföra arbetsuppgifterna 

bättre för att på så sätt göra organisationen mer konkurrenskraftig genom att öka 

effektiviteten, få ner kostnaderna och öka lönsamheten (Smitt, 2002). För 

organisationen blir det avgörande att utforma belöningssystemet på ett sådant sätt att de 

anställdas prestationer kan kopplas samman med organisationens mål. Vidare menar 

Smitt att om de anställdas beteende och engagemang inte påverkas, är det ett misslyckat 

belöningssystem då organisationen drar på sig kostnader utan att något presteras i 

gengäld. Även Arvidsson (2008) påpekar att syftet med ett belöningssystem är att 

uppmuntra till önskvärda beteenden för organisationen. I modellen nedan som 

utvecklats av Hopwood (1973, i Arvidsson, 2008) tydliggörs det att syftet med ett 

belöningssystem är att skapa målkongruens mellan organisationens och individernas 

egna mål. 

A = Önskvärt beteende för att nå organisationens mål 

B = Individuella prestationer 

C = Prestationer som fångas upp av mått i styrsystemet 

 

 

Figur 1. Styrning med belöningssystem (efter Hopwood, 1973 i Arvidsson, 2008) 
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I modellen råder en konflikt mellan det önskvärda beteendet som krävs för att uppnå 

organisationens mål (cirkel A), de individuella prestationerna (cirkel B) och de 

prestationer som mäts av styrsystemet (cirkel C). Lösningen på denna konflikt är 

belöningssystemet. Systemet motiverar individerna till att ändra sina beteenden och 

prestera i linje med vad organisationen anser vara önskvärt och vad styrsystemet mäter. 

För att styrsystemet ska fungera på ett för organisationen tillfredställande sätt, bör så 

stor del som möjligt av det styrsystemet mäter (cirkel C) omfatta en så stor del som 

möjligt av det önskvärda beteendet (cirkel A). Då individerna, i strävan efter att erhålla 

belöningar, ändrar sina beteenden kommer de individuella prestationerna att omfatta fler 

av de nya mått som belöningarna ligger till grund för. Cirkel B kommer att närma sig 

cirkel C. Då de nya måtten representerar det som är önskvärt för organisationen bidrar 

detta till måluppfyllelse för organisationen. Det formella styrsystemet kommer i en 

idealisk situation att inkludera en så stor del av de önskvärda prestationerna som 

möjligt, men denna situation existerar inte enligt Hopwood (1973, i Arvidsson, 2008) då 

det är svårt att precisera och konstruera mått för alla önskvärda prestationer. Att utforma 

mått för icke-rutinartat arbete är enligt Hopwood det svåraste. 

Samtidigt menar Perry et al. (2010) att en stor del av belöningen för anställda inom 

hälso- och sjukvården är inre belöningar som kan kopplas till utförandet av arbetet och 

att värna om ett så bra resultat som möjligt för patienterna. Vidare menar Perry et al. att 

externt genererade incitament i dessa fall kan antingen addera, komplettera eller 

konkurrera med de anställdas inre normer och drivkrafter. Anell (2010) menar att i de 

fall där finansiärens mål helt överensstämmer med yrkesutövarnas finns troligtvis starka 

drivkrafter för att nå målen. En fullständig överensstämmelse är dock enligt Anell att 

betrakta som ouppnåeligt.  

3.3 Anställdas motivation 

Arvidsson (2008) poängterar att organisationer i allt större utsträckning är beroende av 

dess anställda och inte minst deras motivation. Förutom att styra de anställda i en 

önskvärd riktning är ett belöningssystem även tänkt att just motivera då ersättning är 

kopplad till graden av måluppfyllelse (Merchant & Van der Stede, 2012). Då den 
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målbaserade ersättningen är en form av belöningssystem, med tanke på att en ersättning 

är kopplad till uppsatta mål, anser vi det vara intressant att se om de anställda motiveras 

av de satta målen. Betydelsen av att ha mål att sträva efter betonas i målsättningsteorin. 

3.3.1 Att sträva efter mål 

Edwin Lockes målsättningsteori baseras på att det medvetna mänskliga beteendet är 

målinriktat (Latham & Locke, 1991). Tillståndet att vara riktad mot ett mål 

kännetecknar enligt Latham och Locke alla handlingar hos alla levande varelser. Lockes 

teori fokuserar på frågan varför vissa presterar bättre än andra. I de fall där kunskap och 

förmåga är likvärdig hos individer, måste orsaken enligt Locke vara motivation. I 

målsättningsteorin ligger betoningen på att förklara individuella skillnader i 

prestationer. Den enklaste och mest direkta förklaringen till varför vissa presterar sämre 

än andra är enligt Latham och Locke för att lägre mål är satta. Teorin utvecklades 

induktivt över en 25-årsperiod med start under 1960-talet och har fått stöd efter 

utförandet av mer än 88 olika uppgifter där mer än 40 000 män och kvinnor deltog i fyra 

olika världsdelar (Locke & Latham, 2006). Utifrån dessa studier kunde Locke och 

Latham konstatera att specifika och högt satta mål resulterade i bättre prestationer än 

där de uppsatta målen var lättuppnåeliga och vaga. Så länge individen är hängiven att 

uppnå organisationens mål, har de kunskaper som krävs och inte har flera 

konflikterande mål att uppnå, finns det ett positivt linjärt samband mellan 

svårighetsgraden att uppnå målet och prestationen. Effekter har varit tydliga i såväl 

laboratorieexperiment som i fältstudier och med varierande tidsintervaller från några 

sekunder upp till 25 år, och har observerats på individ-, grupp- och enhetsnivå. Mål är 

enligt Locke och Latham effektiva som prestationsökare oavsett vilken källa de kommer 

ifrån. Målen kan ha blivit tilldelade av andra, satta gemensamt eller individuellt. 

Det finns enligt Latham (2004) fyra tydliga fördelar med att sätta mål: 

 Att sträva mot ett mål innebär större fokus på målrelevanta aktiviteter och 

bortprioritering av mindre viktiga. 
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 Mål stimulerar. Utmanande mål leder till större ansträngning än enkla mål. Detta 

är något som stämmer oavsett om det kräver fysisk eller mental ansträngning. 

 Mål påverkar uthålligheten. Höga mål förlänger ansträngningen, korta tidsramar 

leder till högre arbetstakt än längre deadlines. 

 Mål motiverar till att använda kunskapen de anställda redan besitter, alternativt 

att ta till sig ny kunskap som krävs. 

Latham (2004) menar dock att ett villkor för dess effektivitet är ett tydligt engagemang 

och vilja från de berörda individerna att verkligen nå målen. Detta är sannolikt om 

utfallet av målet är viktigt och personen känner att det är uppnåeligt. Att individer 

motiveras om de värdesätter målen som ska nås har koppling till Vrooms 

förväntansteori (Bergqvist, 1994). Enligt förväntansteorin måste belöningen som 

utlovas vara något som individen önskar sig starkt för att de ska agera på önskvärt sätt 

(Bergqvist, 1994). Individen måste även tro att det som han eller hon presterar kommer 

att leda till önskvärt resultat, som i sin tur kommer att leda till en önskad belöning 

(Mabon, 1992). Den här förväntningen kan påverkas av olika faktorer. En bristande tro 

på sin egen förmåga, resurstillgång eller arbetets svårighetsgrad kan enligt Vroom 

(1964) påverka individers tro på att det satta målet kan nås. Förväntansteorin 

understryker vidare att det inte är någon särskild faktor som lön, arbetssituation eller 

självförverkligande som är avgörande för motivationen (Bergqvist, 1994). Vad som 

dock är viktigt att ha i åtanke är att individer har olika värderingar och kommer därför 

inte att motiveras på samma sätt av samma faktorer (Bergqvist, 1994). Detta är något 

som speciellt är aktuellt i vår studie då vi valt att undersöka hur individer från olika 

yrkeskategorier upplever den målbaserade ersättningen. 

3.3.2 Riskerna med mål 

Trots fördelarna som förknippas med att ha uppsatta mål menar vissa att det är förenligt 

med risker. Ordóñez, Schweitzer, Galinsky och Braverman (2009) menar på att istället 

för att erbjuda mål som ett botemedel mot motivationsbrist och dåliga prestationer bör 

målsättning användas selektivt och förses med en varningstriangel. Ordóñez et al. 
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hävdar att mål som individer sätter upp åt sig själva gällande hur de ska bli bättre på 

något är ofta till stor nytta. Mål som sätts av andra kan däremot ha oönskade 

biverkningar. Vidare menar Ordóñez et al. att likt alla yttre motivatorer snävar målen in 

fokus, vilket förvisso är en anledning till dess effektivitet. Problemet är att ett avsmalnat 

fokus har sitt pris. Vid komplexa och abstrakta uppgifter riskerar mål att fungera som 

skygglappar som omöjliggör det nödvändiga breda tänkandet för innovativa lösningar. 

Samtidigt ökar risken för oetiskt agerande, minskat samarbete och en minskad inre 

motivation. Latham (2004) menar även att uppgifter som är komplexa begränsar de 

positiva effekterna av att sätta specifika och höga mål. Efter genomförandet av olika 

experiment framgick det enligt Latham att det samtidigt var viktigt för individer med 

deltagande i beslutsprocessen och målsättandet. Vid ett deltagande ökade sannolikheten 

att hitta en lämplig strategi för att genomföra uppgiften, då det ledde till en ökad tro hos 

de inblandade att strategin var möjlig att genomföra. 

3.3.3 Motivation i offentlig sektor 

Förutom att individer enligt förväntansteorin motiveras på olika sätt, drivs anställda 

inom den offentliga sektorn, eller anser sig själva drivas, av unika motiv som skiljer sig 

från anställda inom det privata näringslivet (Perry et al., 2010). Detta är 

grundantagandet i Public Service Motivation, vidare benämnt PSM. Enligt Perry och 

Wise (1990) visar ett flertal studier på att anställda inom offentlig sektor i större 

utsträckning uppvisar en större vilja att tjäna i allmänhetens bästa än anställda inom 

övriga organisationer. Perry et al. definierar PSM som individens benägenhet att bemöta 

motiv som finns huvudsakligen eller unikt i offentliga organisationer. Betoningen ligger 

på motiv som medborgerlig plikt och medkänsla vilket ofta förknippas med den 

offentliga sektorn, där individer vill tjäna i statens eller mänskliga intressen och arbeta 

för social rättvisa. Teorin bakom PSM menar att individer som söker sig till den 

offentliga sektorn drivs av inre drivkrafter i form av tillfredsställelse till förmån för yttre 

drivkrafter och belöningar som arbetstrygghet och lön (Perry & Wise, 1990). 

Individer som är starkt motiverade av PSM är stora tillgångar för deras organisationer, 

men kan vara svåra att hantera om public service-uppdraget äventyras. Dessa individer 
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kan enligt Brewer et al. (2000) i vissa fall motstå övergripande styrning om de tror att 

public service-uppdraget hindras eller om allmänintresset riskeras. Detta styrs av att 

individerna känner ett större ansvar gentemot människorna de tjänar än offentliga chefer 

och beslutsfattare. Detta är dock inte ett utmärkande dilemma endast för PSM, utan 

speglar grundläggande frågor kring det administrativa ansvaret. Brewer et al. menar att 

detta möjligtvis kan rättas till genom att bland annat inkludera anställda i 

beslutsprocesser och skapa ett brett samförstånd över vad som är i allmänhetens 

intresse. 

3.4 Skilda världar 

Som tidigare nämnts består sjukvården av tre samverkande världar med olika 

synpunkter på vad som är relevanta resultat (Idänpään-Heikkilä & Brommels, 2009). Då 

det visade sig att de anställda på vår vårdcentral inte i någon större utsträckning själva 

har möjlighet att påverka målområdena i den målbaserade ersättningen (Paananen, 

2013), valde vi att lyfta fram komplexiteten med de tre världarna. 

Hälso- och sjukvården är en komplex miljö där olika yrkes- och intressegrupper måste 

samverka, men som samtidigt konkurrerar om inflytande över utvecklingen (Hallin & 

Siverbo, 2003). Enligt Idänpään-Heikkilä och Brommels (2009) består sjukvården av tre 

olika världar: den professionella, politiska och administrativa. De olika världarna 

kännetecknas av olika värderingar och logiker vad beträffar ledning och styrning (Hallin 

& Siverbo, 2003). 

3.4.1 Stark ställning för läkare 

Enligt Östergren och Sahlin-Andersson (1998) styrs de olika yrkesgrupperna inom den 

professionella världen tillsammans av en professionell logik. Hur arbetet utförs styrs 

ofta av vad de yrkesutövande fått lära sig under sin utbildning och anses ofta vara så 

komplicerat att arbetet inte kan styras av andra som saknar samma utbildning. En viktig 

grundläggande aspekt i professionernas, och då främst läkarnas, utbildning är att ha 

patientens hälsa som främsta mål (Hallin & Siverbo, 2003). Vårdkvaliteten som erbjuds 
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patienterna är det som används som mått på framgång. Det är denna medicinska 

kunskap som ses som utgångspunkt för hälso- och sjukvården, och det är läkarna som 

besitter denna kunskap. Detta har gjort att läkarna har fått en stark ställning där 

omgivningen, politiker och administrativ ledning inräknat, är beroende av dem och 

deras kunskap för att verksamheten ska styras och utvecklas. Samtidigt är det enligt 

Hallin och Siverbo viktigt för läkarna att upprätthålla de professionella standarder som 

gäller inom den egna specialiteten, då läkarna känner en större lojalitet mot den egna 

professionen och mot patienter än mot sin organisation. Detta har lett till att de utvecklat 

stor autonomi och mycket eget ansvar i sitt yrkesutövande vilket lämnar lite utrymme 

till att styra dessa grupper av organisatoriska regler och normer (Östergren & Sahlin-

Andersson, 1998). 

3.4.2 Professionernas inflytande minskar 

Enligt Montin och Olson (1994, i Hallin och Siverbo, 2003) kan de starka 

professionerna inom hälso- och sjukvården möjligtvis också förklaras av att det var 

professionerna som först styrde och bestämde inom sjukvården. Men i takt med framför 

allt ekonomins allt ökade betydelse inom sjukvården har den administrativa och 

politiska världen tagit större plats, och den professionella autonomin tycks minska över 

åren (Hallin & Siverbo, 2003; Östergren & Sahlin-Andersson, 1998). Den 

administrativa världen prioriterar annan kompetens och andra värden jämfört med den 

professionella. Många ledande administratörer är enligt Hallin och Siverbo ofta 

ekonomer, beteendevetare eller andra typer av samhällsvetare i grunden. Sjukvården har 

med den administrativa världens framväxt samtidigt allt mer kommit att bli jämförd 

med andra organiserade verksamheter i samhället, och de nya inslagen av administrativa 

och organisatoriska reformer har dämpat sjukvårdens särdrag (Östergren & Sahlin-

Andersson, 1998). Detta har enligt Östergren och Sahlin-Andersson lett till att 

sjukvården gjorts tillgänglig för nya intryck och förändringsinitiativ. Marknadslika 

styrformer, New Public Management, och dess införande i hälso- och sjukvården är ett 

exempel på dessa förändringsinitiativ där tanken är att anpassa sjukvården efter den 

privata sektorn (Hallin & Siverbo, 2003). 



 

31 

Den politiska styrningen och den professionella världens särdrag och gränser har dock 

ofta bedömts som problematiska då de inte har gått att applicera i modeller vid 

jämförelser med andra verksamheter i samhället som inte präglas av dessa världar 

(Östergren & Sahlin-Andersson, 1998). I den politiska världen är det de valda 

politikerna som formellt styr hälso- och sjukvården. Dessa valda politiker representerar 

och ansvarar inför medborgarna för hälso- och sjukvårdens tillgänglighet, kvalitet och 

kostnader (Hallin & Siverbo, 2003). Politikerna har dock flera relationer att ta hänsyn 

till då medborgare kan vara bundna till sjukvården genom flertalet relationer, som 

väljare, patient eller anhörig, skattebetalare eller eventuellt som anställd på en av 

verksamheterna (Nilsson, 1996, i Hallin & Siverbo, 2003). Beroende på vilka intressen 

som tas mest hänsyn till och vilka avvägningar som görs mellan de olika intressena 

kommer det leda till olika prioriteringar och beslut från olika partiers sidor (Hallin & 

Siverbo, 2003).  

3.4.3 Svårt att styra sjukvården 

Styrningen av hälso- och sjukvården är sammankopplad med svårigheter eftersom alla 

tre betydelsefulla världar, den professionella, administrativa och politiska, vill delta 

(Hallin & Siverbo, 2003). De olika aktörerna vill påverka de handlingar och beslut som 

görs vilket leder till att olika intressen möts i en kamp om kontrollen över 

verksamheten. Östergren och Sahlin-Andersson (1998) menar dock att det är fel att tro 

att de olika världarna endast förknippas med specifika yrkeskategorier eller personer. 

Istället menar Östergren och Sahlin-Andersson att hela sjukvården genomsyras av de tre 

världarna vilket gör att det hela tiden måste göras avvägningar mellan administrativa, 

politiska och professionella principer. Beroende på vilken logik som det utgås ifrån när 

sjukvårdens organisation och verksamhet ses över blir det olikartade svar på frågor som 

vilka resultat som eftersträvas, vad effektiv sjukvård är och vem som ska styra 

sjukvården. 
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4 Empiri 

För att få en inblick i den värld de anställda verkar i och påverkas av inleds detta 

kapitel med en kortare beskrivning av hur primärvården i Östergötland är organiserad 

samt hur vårdcentralerna ersätts ekonomiskt. Därefter fortsätter vi med den rörliga 

målbaserade ersättningen, mål och mått, som är central i studien då vi söker en ökad 

förståelse för de anställdas upplevelser av denna form av ersättning. Kapitlet fokuserar 

sedan på de genomförda intervjuerna med de fem personerna som deltagit i studien. Vi 

har där valt att presentera tema för tema med motiveringen att vi upplevde att det 

annars kan bli mycket upprepning om vi presenterat individ för individ. Trots detta har 

vi i största möjliga mån lyft fram de olika individernas egna upplevelser, då det är de 

subjektiva upplevelserna hos de anställda som är i fokus i uppsatsen. 

4.1 Ersättning till vårdcentraler i Östergötland 

Den vårdcentral där studien genomförts ingår organisatoriskt i en av de tre 

primärvårdsregionerna som drivs av landstinget i Östergötland. Tre primärvårdschefer 

är ansvariga för varsin region och för de enskilda vårdcentralerna ansvarar 

vårdcentralschefer. På vår undersökta vårdcentral återfinns läkare, distriktssköterskor, 

sjuksköterskor, undersköterskor, vårdadministratör och en kurator. Verksamheterna som 

finns på vårdcentralen är läkarmottagning, barnavårdscentral, sjukvårdsrådgivning, 

fotvård, sköterskemottagning, kurator och dietist och finns illustrerade nedan i 

organisationsschemat. 
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Figur 2. Organisationsschema vårdcentral (egenkomponerad modell). 

Information om ersättningsmodellen för offentliga vårdcentraler i Östergötland har 

hämtats från landstinget i Östergötlands hemsida och omfattar avsnitt 4.1 (Internetlänk 

3). Då vi ville säkerställa att vi tolkat informationen på rätt sätt har vi som tidigare 

nämnts varit i kontakt med Camilla Paananen som bekräftat samt adderat nödvändig 

information. Ersättningsmodellen består av tre delar och illustreras i figur 3. Den första 

delen, ersättning för listade personer och allmänläkemedel, är en viktad 

individrelaterad ersättning, där mer vårdkrävande patienter som äldre och barn ger 

högre ersättning. Den andra delen, grundersättning, är en kombination av olika 

ersättningar som syftar till att ge vårdcentralerna kompensation efter respektive 

vårdcentrals olika förutsättningar. Grundersättningen består av basersättning, 

socioekonomisk ersättning och geografiersättning. Den tredje och sista delen är en 

rörlig ersättning och består bland annat av en kvalitetsbonus, kallad mål och mått, 

vilket är vårt huvudsakliga fokus i den här uppsatsen. Kvalitetsbonusen innebär att en 

vårdcentral har möjlighet att erhålla en bonus för uppnådda mål inom vissa specifika 

områden. 
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Figur 3. Ersättning till vårdcentraler i Östergötland (egenkomponerad modell efter 

internetlänk 4). 

4.1.1 Mål och mått 

Mål och mått som kvalitetsbonus har funnits i Östergötland sedan 2002 och syftar till att 

stimulera till utveckling inom några givna områden. Den totala ersättningen samt vilka 

områden som följs varierar år till år och beslutas årligen av landstingsledningen på 

delegation från Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). HSN är landstingets 

beställarnämnd och de som beslutar om mål och mått överhuvudtaget ska användas i 
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landstinget. Anställda inom primärvården medverkar till viss del i utformningen av 

vilka områden och mål som används. Q-rådet är en grupp som innehåller representanter 

från primärvården och som har funnits med som referensgrupp samt kommit med 

förslag och synpunkter till parametrarna. Q-rådet upphörde den 31 december 2012 

eftersom privata vårdcentraler inte ville betala för dess tjänster, och det fanns inte 

intresse från de landstingsägda vårdcentralerna att driva det vidare på egen hand. 

Medicinskt sakkunniga i ledningsstaben, två allmänläkare, finns med i arbetsgruppen 

kring att ta fram mål, och det är framför allt på ledningsstaben som mål och mått tas 

fram. 

De valda målområdena är vanligen av politiskt intresse och har ett 

medborgarperspektiv. Med politiskt intresse avses ett område som särskilt 

uppmärksammats genom exempelvis behovsanalyser, medan ett medborgarperspektiv 

syftar till att tillgodose medborgarnas behov. Det kan vara att en viss patientgrupp inte 

behandlats på ett önskvärt sätt och att de därför i ett försök att skapa förbättring 

inkluderar dessa i mål och mått. I genomsnitt utgör den målbaserade ersättningen upp 

till 3 % av den totala ersättningen till vårdcentralerna. Vårdcentralerna bestämmer själva 

vad de utbetalda medlen ska användas till. På vår undersökta vårdcentral används inte 

ersättningen till något specifikt utan den går in i verksamhetens budget. År 2013 avsätts 

42 miljoner till kvalitetsbonusen och utgörs av områdena och målvärdena 

diagnosregistrering, hälsofrämjande arbete och bättre omhändertagande av äldre.  

Inom diagnosregistreringen är målvärdet för läkare att ställa samt registrera diagnos vid 

97 % av läkarbesöken vilket ger maximal ersättning. Därefter erhålls ersättning enligt 

glidande skala till 95 % diagnosregistrerade läkarbesök då ett minimibelopp utgår. För 

övrig personal är målvärdet 80 % diagnosregistrerade besök för maximal ersättning. 

Enligt glidande skala erhålls ersättning ner till 70 % diagnosregistrerade besök då 

minimibelopp erhålls.  

Det hälsofrämjande arbetet består av både uppföljning och följsamhet till förskrivning 

av tobaksavvänjning samt fysisk aktivitet. Gällande fysisk aktivitet erhålls 1 500 kr för 

varje patient som efter tre månader fortfarande är följsam till ordinationen. En övre 

gräns finns som motsvarar 2 % av vårdcentralens listade patienter. För varje patient som 
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påbörjat tobaksavvänjning vid 3-månadersuppföljningen erhålls 3 000 kr. Utifrån 

ordinerad tobaksavvänjning erhålls 6 000 kr för varje patient som varit helt tobaksfri i 

minst 6 månader vid uppföljningen som sker 12 månader efter påbörjad avvänjning. 

Inom bättre omhändertagande av äldre ersätts vårdcentraler dels för registrering i 

palliativregistret med 5 000 kr, dels för riskbedömning för personer över 75 år (Senior 

alert) där 10 000 kr erhålls för en registrerad riskbedömning i Senior alert för en person 

över 75 år, därutöver erhålls en ersättning med 1 000 kr för varje registrerad 

riskbedömning. Utöver detta har vårdcentralerna möjlighet att få ersättning för minskad 

förskrivning av olämpliga läkemedel samt ökad användning av vårdplaner. 

 

Tabell 1. Mål och mått 2013 (efter Internetlänk 2). 



 

37 

4.2 Kännedom, upplevelse och inställning till 

systemet 

4.2.1 Kännedom om systemet 

Den målbaserade ersättningen, mål och mått, är i hög grad integrerad i vårdcentralen 

berättar distriktsläkaren. Varje år då nya mål- och måttområden presenteras hålls en 

genomgång så att målen blir tydliga för de anställda. Vilka områden som ger möjlighet 

till ersättning är därmed väl känt, även om det inte är lika klart hur mycket pengar ett 

specifikt uppnått mål resulterar i. Distriktsläkaren förklarar att hon tror den målbaserade 

ersättningen har många syften i bakgrunden och har införts efter önskemål från flera 

intressenter, både från politisk- och tjänstemannanivå. 

Det är en önskan att kunna visa att man får valuta för skattepengarna, 

ett sätt att märka skattepengar, mäta och kunna visa vad de går till. Sen 

tror jag att man vill styra på ett sätt, att inte bara betala ut pengar till en 

enhet som sen får göra helt och hållet som de vill. Det ligger i 

skattebetalarnas, politikernas och av politikerna tillsatta tjänstemännens 

intresse att visa det.  

Distriktsläkaren 

Distriktsläkaren berättar vidare att hon även ser systemet som en “ansvars- eller 

revisorsgrej”, för att uppvisa att det som köps in är av bra kvalitet, och då måste 

kvaliteten specificeras på något sätt. Samtidigt beskriver hon det som en önskan från 

”snäppet under tjänstemannahierarkin” att vårdgivarna ska utföra ett bra jobb med hög 

kvalitet. Kvalitetsrapporterna som tas fram ser hon som ett sätt att visa att arbetet som 

görs är av kvalitet. 

Hur vårdcentralen ligger till i förhållande till de olika målvärdena är tydligt då feedback 

kring var man ligger erhålls kontinuerligt. 
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Vissa kommer kvartalsvis, andra lite oftare. Men vi får återkoppling på 

personalmöten en gång i månaden. Även skriftligt i staplar, i 

personalrummet på anslagstavlan så det är tydligt och lättillgängligt. Vi 

får återkoppling varje gång vi fikar. 

Distriktsläkaren 

Distriktssköterskan beskriver det målbaserade systemet som något politikerna behöver 

för att möjliggöra mätning av vården. 

Det är ganska svårt att mäta vården överhuvudtaget. Då har man 

systemet för att öka prestationen och ha något mätbart resultat och ser 

så att de anställda uppfyller det man ska göra, eller som politikerna 

tycker att de anställda ska göra. 

Distriktssköterskan 

Undersköterskan berättar att hon utöver arbetet som undersköterska även är 

friskvårdsansvarig och jobbar således med det hälsofrämjande arbetet samt till viss del 

diagnosregistrering. Hon tror att den målbaserade ersättningen kan fungera som en 

sporre, främst för läkare, att lyfta fram att det är viktigt att prata om förebyggande 

arbete och att få dem att göra det vid alla besök. 

Kuratorn ser införandet av systemet som en tilltänkt sporre, ”en morot”. Hon tror att 

grunden till införandet är att hälso- och sjukvården som erbjuds befolkningen ska vara 

av bra kvalitet. För att uppnå önskvärda mål inför man ersättningar för att betona vilka 

områden som det ska läggas mer fokus på. Kuratorn berörs enbart av 

diagnosregistreringen. 

Vårdadministratören tror att systemet har införts för att anställda inte alltid gjort vad de 

ska göra. Vidare tror hon att det var svårt att kontrollera vad som gjordes ute på 

enheterna. Vårdadministratören berörs och påverkas indirekt av samtliga mål då hon tar 

ut och återför inkorrekta rapporteringar till utföraren som får rätta till sina fel för att 

enheten ska nå upp till uppsatta mål. Hon berättar att hon upplever målen som väldigt 

klara, och att hon vet vad som behöver göras. 
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4.2.2 Upplevelse av de använda målområdena  

Distriktsläkaren är hård i sin kritik mot de använda målområdena. 

Jag uppfattar målen som slumpmässiga, idiotiska och oanvändbara 

pålagor som stör kvaliteten och stör mig i min professionella utövning. 

Jättejobbigt är det. Det är en felaktig grundtanke med dem från början, 

att införa ett mål, betala för det och sen när det kommit igång ta bort 

ersättningen, för då rullar det nog på som det ska, men vi vet att det inte 

fungerar så. Det gör mig ännu mer frustrerad, när målen byts ut för det 

är ingen klok tanke, snarare en felaktig tanke, det urholkar 

motivationen. 

Distriktsläkaren 

Hon beskriver en situation där det för några år sedan infördes ett mål om att 

diagnossätta alla journalförda läkarbesök. Det sågs som ett bra initiativ för att få ett 

grepp om vad för sjukdomar som människor hade. Vid införandet gjordes en indelning 

av vårdcentralerna för att visa vilka som var bra respektive dåliga på att sätta diagnoser. 

Efter införandet av målet förbättrade sig vårdcentralerna som uppvisat sämre resultat till 

samma nivå som de bättre vårdcentralerna låg på. När målet ansågs vara uppfyllt togs 

målet bort, vilket ledde till att både de bra respektive dåliga vårdcentralerna sjönk till 

den tidigare sämre nivån. Distriktsläkaren befarar att detta kommer att hända varje gång 

ett mål justeras eller tas bort. 

Distriktssköterskan beskriver målen som dåligt anpassade och är väldigt kritisk till 

utformningen. 

De är väl inte alltid anpassade efter verksamheten alla gånger, jag tror 

att man många gånger har tagit mål efter vad som är lätt att mäta, och 

inte sett till vad man håller på med, det är människor vi håller på med, 

det är inte en bilmotor eller något, utan vi har ett humant perspektiv att 

ta tillvara på också. Det tror jag många gånger kan vara ett bekymmer, 

att man inte har verklighetsanpassat riktigt. 
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Distriktssköterskan 

Undersköterskan skildrar diagnosregistreringen som relativt betungande. Hon anser att 

registreringen tar lång tid då vanan inte är inne och att det därför tar tid att ställa och 

registrera diagnoser. Detta menar hon sinkar hennes jobb. Arbetet med friskvården 

tycker hon inte heller är helt okomplicerat. 

Det kanske skrivs recept där det inte alltid behövs, vilket leder till att 

man får väldigt mycket recept. Om man bara gick efter dem som 

verkligen behövde det hade jag kunnat lägga ner mycket mer tid på att 

hjälpa dem. Det hade blivit mycket mer kvalitativt. 

Undersköterskan 

Kuratorn berättar om sina erfarenheter av nuvarande och tidigare uppsatta mål. Hon 

tycker det är svårt att säga om det generellt blivit bättre. 

Ibland har det varit helt tokigt medan andra har varit lättare att förstå. 

Kuratorn 

Kuratorn anser att det går att se kvalitetsförändringar ur olika perspektiv. Gällande mål 

som tillgänglighet på telefon och vid besök blir det en bättre kvalitet för alla om 

tillgängligheten ökar. Hon anser att det hälsofrämjande arbetet är lite lurigare. 

Tittar man på målsättningar kring hälsofrämjande arbete till exempel är 

jag av den uppfattningen att vi måste gå den vägen i svensk sjukvård 

idag, men ur ett patientperspektiv blir vissa helt vansinniga. De har inte 

kommit hit för att de vill sluta röka eller kröka, “låt mig vara” liksom. 

De vill ha hjälp med det de har ont i. Så ur ett patientperspektiv behöver 

de inte uppleva en kvalitetsförbättring. 

Kuratorn 

Dock upplever kuratorn en del områden som tidigare ingått i den målbaserade 

ersättningen som ”helt tokiga”. Exempelvis nämns tidigare kvotmål där en viss andel av 

de listade patienterna skulle besöka vårdcentralen. Detta fick till följd att personer som 
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tidigare inte besökt vårdcentralen prioriterades framför andra som kanske var i större 

behov. 

Vårdadministratören anser att de inte ska behöva få ersättning för att utföra 

arbetsuppgifterna som är knutna till målen. 

Jag tycker att det ingår i våra arbetsuppgifter att ta hand om patienterna 

och göra allt det där, och det är ingenting vi ska behöva få pengar för. 

Jag tror att våra egna drivkrafter är tillräckliga och att vi inte behöver 

någon ersättning. Man skulle kunna prioritera sitt jobb annorlunda om 

man inte hade tidspress och deadlines som mål- och måttersättningen 

medfört. Jag tror man skulle få samma resultat om man inte hade de här 

datumen och tiderna att passa. 

Vårdadministratören 

Hon förklarar vidare att det blir för stort fokus på, och att de blir tvingade till, att göra 

uppgifterna knutna till målen och att andra patienter då ställs åt sidan för att få in 

ersättningen till verksamheten. 

4.2.3 Påverkan av systemet  

När vi ställer frågan om hur mycket hon påverkas av målen förklarar distriktsläkaren att 

hon berörs av alla målområden, och kan således påverka utfallet av samtliga av dessa. 

Distriktsläkaren berättar att målen har stor påverkan på hennes dagliga arbete, i negativ 

bemärkelse. Hon väljer medvetet att strunta i vissa av målen. 

Det är kvantitet som gäller och därför finns det med mig, oavsett om det 

är relevant för patienten eller inte […] Jag upplever det inte som någon 

morot utan som ett krav, någon som kikar mig över axeln. Så en lätt 

känsla av att vara jagad och iakttagen. 

Distriktsläkaren 

Hon upplever det som att hon får en klump i magen av det då det hela tiden blir en 

avvägning. För henne är patienterna det viktiga, att hjälpa och tillfredställa deras behov. 
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Samtidigt styrs hon av administratörernas krav och menar att det inte vore speciellt 

roligt att visa upp dåliga resultat på personalmötet. Fysisk aktivitet på recept har hon 

dock valt att inte ge ut med tanke på att hon tydligt har gått ut med att hon är emot det 

sättet att jobba. 

Även distriktssköterskan berörs av samtliga målområden, och är även ansvarig för 

Senior alert på vårdcentralen. Distriktssköterskan berättar hur hon påverkas av systemet, 

och att hon väljer att strunta i målen ibland om hon upplever dem som hämmande. 

Man får prioritera och tänka i en pressad situation, vad är det som är 

viktigt här? Det viktiga är inte statistikmätningen eller att skriva in i en 

databas, det viktiga är att hjälpa. 

Distriktssköterskan 

Hon tillägger att det hela tiden gäller att prioritera och inte vara “pengagalen”. 

Det gäller att se till patientens bästa utifrån situationen, tänka lite lean. 

Distriktssköterskan 

Undersköterskan förklarar att hon känner en ökad press på att patienterna ska följa sina 

ordinationer för att vårdcentralen ska erhålla ersättning. Hon anser att systemet annars 

inte påverkat hennes arbetsuppgifter i någon större utsträckning. 

Diagnosställande har blivit allt viktigare berättar kuratorn. Hon anser sig inte ha 

påverkats i någon större utsträckning mer än att diagnos måste sättas vid varje 

patientmöte, även om det är samma diagnos sedan tidigare. Detta är dock ingenting som 

hon upplever som särskilt betungande. 

Vårdadministratören anser att det har blivit mer att hålla koll på efter införandet av 

systemet. 

Konkret är det ju så att man måste göra de här sakerna, ta ut statistik 

och så vidare. Det blir mer jobb att hålla koll på att allt arbete kopplat 

till målen görs på rätt sätt för att målen ska nås. 
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Vårdadministratören 

4.2.4 Hängivenhet till målen 

Distriktsläkaren är snabb på att tydliggöra att hon är allt annat än hängiven att uppnå de 

uppsatta prestationsmålen. Istället försöker hon motarbeta dem. 

Jag är hängiven att motarbeta dem och avskaffa dem. Att på olika sätt få 

bort dem. 

Distriktsläkaren 

Hon säger att hon hela tiden utgår från patienten, vad som är bäst för honom eller henne 

och inte vad som gynnar prestationsmätningen. Samtidigt förklarar hon att hon ändå 

skriver ut tobaksremisser, men tydliggör att hon inte gör detta för 

prestationsersättningens skull utan för att det ibland behövs och är bra för patientens 

skull. 

Entusiasmen och hängivenheten hos distriktssköterskan beskriver hon som låg när det 

gäller en del av målen, men att hon är hängiven till att nå andra mål. 

Inte när det gäller allt, nej. Vissa. Men andra kräver lite för mycket del 

av något och man har inte den tiden att ta till de här sakerna. Då känns 

det att jag kan göra mycket mer nytta utan att få just de här pengarna. 

Distriktssköterskan 

Området omhändertagande av äldre är målet som hon upplever som administrativt 

krävande tidsmässigt. Hon beskriver hur det fungerar. 

Det fungerar som så att när vi får in en patient får jag göra en 

bedömning om det finns en risk för trycksår, undernärdhet eller risk för 

fall. Det gör jag med olika skalor, en bedömning som är evidensbaserad. 

Sedan räknar man ihop poäng och ser om patienten ligger i riskzonen, 

och då utföra åtgärder åt det här. Ofta är detta åtgärder som vi redan 

har gjort då man kan bedöma det här med ögonen utan att man tittar 
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närmare på det. Då ska jag skriva in i journalen vad jag gjort, bör göra 

och samtidigt skriva in i systemet som Senior alert har och få det 

registrerat där, så det tar en stund vilket jag inte är jätteivrig över. 

Distriktssköterskan 

Undersköterskan, som främst berörs av hälsofrämjande arbete, berättar att hon är 

hängiven att uppnå de uppsatta målen. 

Ja det är viktigt, framför allt för patienternas skull att de blir rökfria och 

lever ett hälsosammare liv. Sen är det ju viktigt för vårdcentralen för de 

behöver pengarna, de budgeterar med dem så det är viktigt att få in 

dem. Vårt mål är att få in maxpotten. 

Undersköterskan 

Hängiven är inte ordet kuratorn skulle vilja beskriva det som när det kommer till att nå 

målen, men hon förklarar att hon gör sitt bästa för att följa de uppställda målen, vilket i 

hennes fall framför allt handlar om att ställa diagnoser vid varje patientbesök. 

Vårdadministratören berättar att hon är hängiven till att nå målen, att hon gör det som 

krävs för att få in pengarna som vårdcentralen behöver. Detta anser hon dock medföra 

konsekvenser för patienterna. 

Vi blir mer och mer tvingade till att göra de här sakerna och då ställer 

man patienterna åt sidan för att få in pengar. 

Vårdadministratören 

Samtidigt påpekar hon att det inte görs mer än vad man behöver. 

Jag har aldrig undvikit att uppfylla något mål, men man lägger sig 

precis på gränsen och när man kommit över den så struntar man i 

resten. Som diagnosregistreringen, har vi kommit upp till 99 procent, 

vilket är kravet, bryr man sig inte om att kolla om de som är kvar rättar 

sina fel. Man lägger sig på nivån som krävs av oss. 

Vårdadministratören 
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4.2.5 Ersättningen 

När vi ställer frågan om hur de upplever att en eventuell ersättning vid måluppfyllelse 

uteslutande går till vårdcentralen och inte tillfaller de anställda, som trots allt sett till att 

målen uppfyllts, svarar de intervjuade. 

Det vill jag inte ha i fickan. 

Distriktsläkaren 

Själva enheten får ju pengarna indirekt så enheten kan köpa något de 

behöver. 

Distriktssköterskan 

Man tänker inte att man ska få egen vinning av det. Visst hade det varit 

trevligt men det är inget man tänker på. 

Undersköterskan 

Inga problem överhuvudtaget. 

Kuratorn 

Det är inget problem, det ingår i mina arbetsuppgifter. 

Vårdadministratören 

4.3 Motivation i yrkesutövandet 

När distriktsläkaren berättar om motivationsfaktorer lyfter hon fram möjligheten att 

arbeta för och tillsammans med människor som den största motivationsfaktorn. 

Det är relationerna framför allt med patienterna. Jag är ju 

distriktsläkare för att jag vill jobba som så att jag träffar samma 

patienter igen, och då vet jag att om de kommer tillbaka har jag gjort ett 

bra jobb. Det är det viktigaste. Att kunna få den uppskattningen eller 

återkopplingen. Men även relationen med arbetskamraterna. Att vi 
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hjälps åt att tillsammans göra ett bra jobb, att det är roligt att komma 

hit för vi uppskattar varandras arbete. Lön är inte någon viktig faktor. 

Distriktsläkaren 

Distriktssköterskan pratar om möjligheterna att hjälpa patienterna och följa deras 

förbättringar. 

Jag jobbar mycket för att hjälpa, att få min patient att bli frisk, må bra 

och uppnå hälsa. Annars tror jag det är svårt att trivas med sitt jobb. 

Jag trivs jättebra med att komma hit och känna att jag gör nytta för 

någon. Sen är inte varje dag en dans på rosor varje gång, men ser man 

att ”jag kunde ju bota dig från x och y, på grund av min kunskap kunde 

vi göra dig frisk”, och det är ganska trevligt. 

Distriktssköterskan 

Hon beskriver den målbaserade ersättningen som inte särskilt motiverande, men att man 

ändå måste ta den i beaktande för verksamhetens skull. 

Man försöker se det ur ett helhetsperspektiv, för det är ju så mycket som 

vi gör som vi inte får ersättning för och som inte går att mäta men som 

är så mycket roligare att göra. 

Distriktssköterskan 

Undersköterskan berättar att hon ibland upplever det som att hon inte riktigt når fram 

till sina patienter, men att hon genom statistik blir styrkt i sitt bidrag och sin 

arbetsinsats. 

Det är när man får upp sina patienter, när man ser att de nått upp till 

målen man kommit överens om som jag får min motivation ifrån. Att se 

att de mår bättre, slutar röka och man känner att man gör lite nytta. När 

man jobbar så tänker man att det är ju inte en enda som slutar röka. Sen 

när man räknar ner på statistiken och ser skillnaden så får man svart på 

vitt att du gör nytta. Det är inte bara massa prat och att man hela tiden 

får börja om. 
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Undersköterskan 

Kuratorn beskriver sin motivation med att hon vill göra ett bidrag. 

Jag drivs av att jag vill göra skillnad, bidra till hälsa helt enkelt. 

Förhoppningsvis bidrar man till att patienterna mår bättre och det 

brukar uppskattas, så det är ju trevligt. 

Kuratorn 

Hon går sedan över och pratar om den målbaserade ersättningen och dess inverkan. 

Min motivation påverkas inte i någon högre grad av den målbaserade 

ersättningen. Jag motiveras av helt andra saker i mitt arbete. 

Kuratorn 

Vårdadministratören går direkt in på patienterna och deras tillfredsställelse när hon 

berättar om sin motivation i yrkesutförandet. 

Om vi får nöjda patienter som återkommer och tycker att vi gör ett bra 

arbete, då tycker jag att jag har utfört ett bra arbete. 

Vårdadministratören 

Den målbaserade ersättningen anser hon inte bidra till att öka motivationen i 

yrkesutövandet, utan det upplever hon istället som något som ska göras för att enheten 

ska utöka sina intäkter. Med ökade intäkter kan enheten kanske ha råd med att anställa 

en till och i sin tur erbjuda mer och bättre vård till patienter. 

Ersättningen är inte motiverande utan är mera tvingande för att nå 

måluppfyllelse, jämfört med om man enbart hade haft patienten i fokus. 

Jag tror man tappar lite av helheten runt patienten i och med att man 

måste koncentrera sig på att nå måluppfyllelse för att få ersättning. Jag 

motiveras av att hjälpa patienten att bli frisk eller så frisk det går. Men 

jag har även en motivation att få vårdcentralen att gå runt och då 

behövs all ersättning vi får. 
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Vårdadministratören 

4.4 Önskvärda förändringar 

Distriktsläkaren upplever mål- och måttersättningen, tanken och syftet bakom den, som 

feltänkt. 

Just mål- och måttersättningen, den typen av ersättning, syftet eller 

tanken med att få både förbättringar på verksamheten och samtidigt 

styra mot något bra att visa upp, tanken är bra men jag tror att det är 

feltänkt. Jag ser inget positivt med dagens system. 

Distriktsläkaren 

Hon förklarar att tanken med systemet var att få in flera saker i ett, men upplever det 

inte som möjligt med nuvarande system. 

Man vill ha ett mått på att man får valuta för pengarna. Man vill även 

kunna styra samt forska och samla in information, bland annat om 

alkoholvanor. Sedan vill man att det ska bli en kvalitetsförbättring som 

kommer automatiskt på detta. Jag tror inte att man kan få alla dessa 

saker. 

Distriktsläkaren 

Hon anser att en målbaserad ersättning inte ska användas inom sjukvården, men är 

öppen för andra typer av system som är mer anpassade efter verksamheten. 

Jag skulle avskaffa alla målrelaterade prestationsersättningar och ha 

ersättningar för strukturella förutsättningar för att kunna göra ett bra 

jobb. Att ha rättmätiga krav på bra kvalitet som finns skulle man ha i 

regelböcker och avtal, och sedan bygga på strukturer framför allt. Att 

det ska finnas viss kompetens, men också att det ska finnas 

kvalitetsarbete och systematiskt förbättringsarbete, fortbildning av 

personalen, behovsstyrd fortbildning. Det tycker jag är värt att odla. 
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Distriktsläkaren 

Distriktsläkaren berättar att hon genom sin specialistförening försökt lobba för att få 

komma till tals med både tjänstemän och politiker och på så sätt medverka i 

utformandet av systemet. Det har då blivit en fråga om att föreningen ska få skicka en 

representant till gruppen som tar fram prestationsersättningarna till alkoholarbetet, och 

inte de större och viktigare frågorna som distriktsläkaren upplever är det problematiska. 

Samtidigt berättar hon att mål- och måttsystemet kanske kan behövas för vissa 

individer, för att skärpa och öka deras prestationer. Distriktsläkaren menar att mål- och 

måttsystemet säkert kan upplevas som positivt och ett bra bidrag av andra vårdcentraler, 

samtidigt som hon ändå flikar in att det kan ha konsekvenser. 

Initiativet att ta itu med vissa områden tror jag kan vara positivt. Det 

finns en del vårdcentraler som varit flitiga och snabba, när det kommer 

ett nytt mått så satsar de på det. Allt det gamla de släpper för att satsa 

mot de nya målen, det syns inte. Och det är de 

undanträngningseffekterna som jag tror är ganska farliga. 

Distriktsläkaren 

Distriktssköterskan förklarar att hon inte är nöjd med den nuvarande målbaserade 

ersättningen. 

Det är helt galet att man har den här målbaserade ersättningen. Visst är 

det bra att arbeta för en bättre vård och premiera det men det är ju så 

svårt att mäta. På företag kan man mäta konkret att nu har detta mål 

uppfyllts med så många procent och då får ni den här ersättningen, men 

det fungerar inte här. […] Man kan ju inte ha som mål att alla ska ha en 

bättre hälsa, hur mäter man det? Hur mäter man mindre smärta ur ett 

individperspektiv? […] Men jag gillar inte prestationsbaserat, jag 

jobbar bra ändå. Kom på ett bra system som kan användas i vården som 

inte är prestationsinriktat så är jag jättenöjd. 

Distriktssköterskan 
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Varje år utvärderas målen som har använts. Har ett mål nåtts och det anses att 

prestationen och kvaliteten har höjts inom området tillsätts nya mål på andra områden 

som anses brista kvalitetsmässigt. Distriktssköterskan upplever dock inte någon större 

skillnad. 

Systemet har funnits sen 2002. Målen byts hela tiden. Ett tag var det mål 

gällande telefonsamtal, att man ska svara inom en viss tid, och se till att 

det inte var fullt i kön. Sen var det diagnostisering. Nu är det fokus på 

äldre. Men jag märker inte om målen blir bättre, jag märker ingen 

skillnad. Det blir samma felbelastning i systemet oavsett så att säga. 

Distriktssköterskan 

Undersköterskan förklarar att hon har hunnit vänja sig vid systemet och att hon inte kan 

peka ut någon direkt förändring som hon skulle vilja se, då det kontinuerligt jobbas med 

tillgänglighet och dylikt på vårdcentralen. Hon lyfter fram att det inom friskvårdsarbetet 

hade gjorts samma jobb även utan ersättningen knuten till dessa mål, men att införandet 

av målen lett till att hon känner sig ”jagad med en blåslampa” för att uppnå de 

kvantitativa målen. 

Att målen byts ut relativt frekvent ser kuratorn som ett problem. 

Målsättningen från landstinget är att nu har man jobbat upp det här på 

ett bra sätt. Det är inte ett likhetstecken med att det inte är lika viktigt 

längre, det är fortfarande lika viktigt. Och så ska man bibehålla den här 

nivån, en bra nivå. Men hur gör man det när andra mål ska fokuseras? 

Kuratorn 

Kuratorn ställer sig frågande till vad som händer inom ett målområde när ett mål byts 

ut. 

Ett skäl till att landstinget tar bort ett mål är för att man anser att man uppnått målet 

och inte behöver fokusera på det längre. Då tittar man åt ett annat håll och på andra 

områden, men vad händer då inom vårdcentralen? Man jobbar mot ett mål för att sedan 
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inte längre lägga fokus på det och då tappar man den förbättrade kvaliteten och 

prestationen igen. 

Kuratorn 

Kuratorn anser att det kan vara nödvändigt att peka ut målområden som behöver 

förbättras inom sjukvården. 

Det kan finnas något bra i att man pekar ut de områden som anses 

behöva förbättras och är tydliga med vad som ska uppnås. Men jag vet 

att siffror kan manipuleras, och då kan systemet fallera i alla fall. Men 

man skulle kunna ha olika målsättningar som inte är penningrelaterade. 

Enheter har säkert sina egna mål för att förbättra kvalitet men de är inte 

penningrelaterade. 

Kuratorn 

Att anställda inte är särskilt delaktiga i utformandet och valet av vilka områden och mål 

som ska ingå i den målbaserade ersättningen upplever kuratorn som problematisk, 

samtidigt som hon förklarar att hon har en förståelse för önskan att systemet införs. 

Det kommer uppifrån. Jag har uppfattat det som att det kommer från 

politiken, de pratar mycket utifrån medborgarnas rätt med tillgänglighet 

och service. Samtidigt ser man till de stora grupperna, äldre blir fler, 

diabetiker ökar. Det känns som att det är ur det perspektivet 

utvecklingen har kommit, ska vi klara förändringen måste vi jobba mer 

med dessa grupper. Men samtidigt så är vården en väldigt komplex 

verksamhet. Skickar man in en variabel på ett område så tänker man att 

detta är målet, men sedan blir det som en splitterbomb som påverkat åt 

andra håll också. Man har inte kontroll över denna påverkan. Så det 

krävs en hel del av dem som fattar beslut om hur målen och systemen 

ska byggas upp. 

Kuratorn 
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Även vårdadministratören upplever det som ett problem att målen byts ut relativt 

frekvent. 

Det läggs fokus under perioden som målet finns och glöms sedan bort, 

för då kommer det upp något annat som måste prioriteras. Fokus flyttas 

hela tiden. 

Vårdadministratören 

Hon är inte helt nöjd med hur systemet fungerar i dagsläget, men kan inte komma på 

något konkret förändringsförslag. Hon tror dock att de anställdas inre drivkrafter är 

tillräckliga och att en ersättning inte är nödvändig. 
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5 Analys 

I detta kapitel försöker vi öka förståelsen för de anställdas upplevelser genom att lyfta 

fram det centrala från intervjuerna och jämföra dessa subjektiva erfarenheter med 

befintliga teorier och modeller. Vi börjar med att analysera upplevelserna från de olika 

intervjupersonerna var för sig för att därefter analysera mer generella mönster. 

Analysen fungerar sedan som underlag för att besvara studiens forskningsfrågor samt 

syfte. 

5.1 De anställdas upplevelse av systemet och dess 

målområden 

5.1.1 Distriktsläkaren 

Att distriktsläkaren har en negativ inställning till den målbaserade ersättningen går inte 

att ta miste på. Hon är tydlig när hon säger att denna form av ersättningsmodell inte bör 

förekomma inom sjukvården. Hon nämner bland annat att hon upplever de valda målen 

som slumpmässiga och idiotiska. Detta är något som Jacobsson (2008) menar på är just 

svårigheten och ett problem med den målbaserade ersättningen inom sjukvården, att 

dess övergripande mål att bidra till bättre hälsa är så svårt att bryta ner till lämpliga 

mätbara mål. Vidare upplever distriktsläkaren det som en felaktig grundtanke att införa 

mål, betala för måluppfyllelse och sedan ta bort ersättningen i förhoppning att området 

som tidigare omfattades av mål ska rulla på som förut. Något hon vet inte fungerar och 

som urholkar motivationen. Hennes upplevelse kring detta är något som av flera 

forskare tas upp som en risk med en målbaserad ersättning. Jacobsson (2008) anser att 

just detta var det tydligaste problemet som visade sig i hans fleråriga studie rörande 

effekterna av målbaserad ersättning. Där tydliggörs att prestationsökningar som skett 

varit svåra att behålla när ersättningen sedan togs bort. Även Magrath och Nichter 

(2012) beskriver detta som en risk med att använda målbaserad ersättning, då det på 

kort sikt kan leda till prestationshöjningar inom specifika områden men menar på att det 
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på längre sikt är svårt att säga något om den övergripande kvaliteten. Vi ser även en 

koppling till vad Frey (1997) kallar undanträngningseffekten, vilket innebär att externa 

åtgärder riskerar att tränga undan den inre motivationen som redan finns där. När sedan 

de externa åtgärderna flyttas till ett nytt område finns inte längre den inre motivationen 

kvar. Distriktsläkarens negativa upplevelser till att målen hela tiden byts ut är därför inte 

helt oväntade. Vad vi ändå har funderingar kring är just undanträngningseffekterna. Det 

framkommer tydligt att de anställda inte drivs av monetära belöningar utan istället av 

sin inre drivkraft att hjälpa patienterna, de har med andra ord en stark PSM. Vi har 

därför svårt att se att den inre arbetsmotivationen skulle trängas undan och bli ersatt av 

den externa åtgärden och att de sedan skulle tappa den inre arbetsmotivationen då de 

externa åtgärderna byts. Vad vi däremot ser som en möjlig förklaring till att resultaten 

kan försämras är vårdcentralernas beroende av de finansiella medlen som är kopplat till 

måluppfyllelse och att de därmed närmast blir tvingade att sträva efter målen som sätts 

upp. 

Distriktsläkaren berättar även att målen påverkar henne negativt i det dagliga arbetet då 

hon upplever det som att kvantitet premieras framför kvalitet, något som finns med 

henne hela tiden som ett krav och inte som en morot. Distriktsläkaren får ”en klump i 

magen” då det hela tiden blir en avvägning mellan patienternas bästa, som för henne är 

det viktigaste, och de administrativa kraven som är kopplade till målområden som hon 

anser vara ”idiotiska”. Vi ser här en tydlig koppling till problemen relaterade till 

principal-agentteorin med asymmetrisk information och olika målsättningar mellan 

principalen och agenten (Dranove & White, 1987). Mannion et al. (2007) menar att det 

sällan är något problem då enbart ett av de ovanstående problemen förekommer, men 

påpekar att så inom sjukvården sällan är fallet. I distriktsläkarens fall är det tydligt att 

hennes personliga målsättning, att hela tiden utgå från patienternas bästa, konflikterar 

med de av landstingsledningen satta målen som är kopplat till en förutbestämd 

ersättning. En av strategierna som enligt Mannion et al. löser detta problem är 

införandet av någon form av incitament för att på så sätt länka samman målsättningarna. 

I det här fallet ser vi en likhet med den ersättning som är kopplad till de olika 

målområdena. Syftet enligt Mannion et al. är att uppmuntra till ett beteende som är 

önskvärt för principalen. Att detta inte fungerar i distriktsläkarens fall är tydligt då hon 
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upplever att målen strider mot hennes personliga mål i en sådan utsträckning att hon 

försöker motarbeta målen. Hon nämner att hon hela tiden utgår från patienten, vad som 

är bäst för honom eller henne och inte vad som gynnar prestationsmätningen. Det blir 

därmed tydligt att distriktsläkaren drivs av en stark PSM då hon hela tiden jobbar för 

patienternas bästa och för de mänskliga intressena. Dock menar Brewer et al. (2000) att 

individer som drivs av PSM kan vara svåra att styra och kan välja att motstå 

övergripande styrning om de tror att public serviceuppdraget riskeras. Detta kan vi se ett 

tydligt exempel på här där distriktsläkaren aktivt väljer att motarbeta de uppsatta målen 

från landstingsledningen, trots att måluppfyllelse gynnar hennes enhet rent ekonomiskt. 

Blomqvist (1991) menar på att vårdgivare arbetar som dubbelagenter då de måste ha en 

god relation med sina patienter och tillgodose deras önskemål och behov, samtidigt som 

de måste tillgodose finansiärernas övergripande mål för hälso- och sjukvården. Som vi 

ser det blir det i distriktsläkarens fall en avvägning som lutar över i patienternas favör 

på grund av hennes inre drivkraft att hjälpa. Samtidigt säger distriktsläkaren att hon 

ändå styrs av målen då hon ogärna vill visa upp dåliga resultat. Därmed lutar hon inte 

helt åt patienternas håll, då hon måste ta det administrativa systemet i åtanke. 

Enligt Hallin och Silverbo (2003) är det läkarna som besitter den medicinska kunskapen 

som ses som utgångspunkt för kvaliteten inom sjukvården. Men i takt med att ekonomin 

fått allt större betydelse inom sjukvården har den administrativa och politiska världen 

tagit allt större plats på senare tid till nackdel för den professionella. Med detta i åtanke 

ser vi det som föga förvånande att distriktsläkaren upplever att den målbaserade 

ersättningen stör kvaliteten och hennes professionella utövning. Under läkarnas 

utbildning står patienternas hälsa i fokus (Hallin & Silverbo, 2003). Att då som läkare få 

direktiv för hur de ska agera från personer som inte själva jobbar med patienterna kan 

upplevas som stötande och vara en stark bidragande orsak till att uppsatta mål 

prioriteras bort. Det faktum att hängivenheten och engagemanget inte finns hos 

distriktsläkaren att nå målen innebär samtidigt att de fördelar som enligt Latham (2004) 

förknippas med målsättning försvinner. Latham menar även att uppgifter som är 

komplexa begränsar de positiva effekterna av att sätta specifika och höga mål. Genom 

att de inblandade får delta i beslutsprocessen och målsättandet ökade dock 
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sannolikheten för att en lämplig strategi skulle hittas. Då distriktsläkaren upplever att 

hon inte får delta i tillräckligt stor utsträckning uppstår inte de ökade positiva effekterna.  

5.1.2 Distriktssköterskan 

Distriktssköterskan som berörs av samtliga målområden, men främst Senior alert där 

hon är ansvarig, upplever målområdena som dåligt anpassade till verksamheten och är 

väldigt kritisk till utformningen. Hon tycker att det är ”helt galet” att en målbaserad 

ersättning används, och ställer frågan hur bättre hälsa egentligen kan mätas. Svårigheten 

med att bryta ner och mäta hälsa, som Jacobsson (2008) påpekar, bekräftas sålunda av 

distriktssköterskan. En följd av att hon upplever målområdena som olämpliga är låg 

hängivenhet till att uppnå de mål hon upplever som alltför tidskrävande. Enligt Magrath 

och Nichter (2012) blir en ovilja att nå upp till målen en naturlig följd om dessa 

kolliderar med befintliga normer eller om den påverkade individen inte är tillfreds med 

hur målen är satta. Distriktssköterskan betonar att det framför allt är de mest 

tidskrävande målen som hon inte alltid försöker nå, då hon upplever det som att hon kan 

använda den tiden till något bättre. Vroom (1964) tar upp detta och menar på att en 

individ med en bristande resurstillgång kan uppleva en bristande tro på att målen kan 

uppnås. Men samtidigt är det största anledningen till distriktssköterskans ovilja att hon 

inte ser måluppfyllelsen som lika viktig som att hjälpa sina patienter. Vi tolkar detta 

som att den inre drivkraften och viljan att hjälpa i vissa fall är starkare än de externa 

åtgärderna som införts. 

Distriktssköterskan påverkas i det dagliga arbetet och nämner att det blir en avvägning 

mellan de administrativa kraven, att föra statistik, och att hjälpa patienterna. För att 

koppla till principal-agentteorin ser vi här tydligt att principalens mål inte 

överrensstämmer med agentens. Det faktum att distriktssköterskan har en stark PSM där 

hon hela tiden vill hjälpa patienterna kolliderar med de administrativa kraven som enligt 

henne innebär att fokus flyttas från patienten till statistikmätning. Införandet av 

incitament som enligt Mannion et al. (2007) är en lösning på problemet, som vi i det här 

fallet tolkar som den ersättning som är kopplad till målen, fungerar uppenbarligen inte 

heller i distriktssköterskan fall. Detta då hon ibland inte anstränger sig för att nå målen.  
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5.1.3 Undersköterskan 

Undersköterskan berörs främst av det hälsofrämjande arbetet, men även i viss mån av 

diagnosregistreringen. När det gäller det hälsofrämjande arbetet upplever hon det som 

negativt att kvantitet premieras framför kvalitet. Detta innebär att de olika 

målsättningarna mellan principalen och agenten till viss grad skiljer sig åt då 

undersköterskan nämner att hon i första hand vill hjälpa dem som verkligen behöver 

hjälp, men att hon av målen styrs till att fokusera mer än önskvärt på kvantitet. 

Undersköterskan berättar att hon inte påverkas av den målbaserade ersättningen i någon 

större utsträckning, förutom diagnosregistreringen som hon anser vara lite betungande. 

Vi tolkar detta som att de uppsatta målen inte kolliderar speciellt mycket med hennes 

egna individuella mål. Detta bekräftas av att undersköterskan är hängiven att uppnå de 

uppsatta målen då hon upplever det hälsofrämjande arbetet som viktigt för patienterna, 

samtidigt som hon upplever det som viktigt att vårdcentralen får in så mycket pengar 

som möjligt. De införda incitamenten får därmed effekt då undersköterskan är 

motiverad till att uppnå målen. Det går att ställa sig frågan ifall undersköterskan inte 

drivs i någon vidare utsträckning av PSM då hon ändå väljer att sträva efter målen. Den 

stora bakomliggande orsaken till detta som vi ser det är det faktum att hennes 

arbetsuppgifter inte påverkas och förändras i lika stor utsträckning av målen. 

Ansträngningen som behövs från undersköterskans sida är inte alls lika stor jämfört med 

i distriktsläkarens och distriktssköterskan fall. 

5.1.4 Kuratorn 

Kuratorn som enbart berörs av diagnosregistreringen upplever inte att hon påverkas 

speciellt mycket av systemet. Därmed styrs hon inte i någon ny riktning av de uppsatta 

målen, förutom att det blivit viktigare att ställa och registrera diagnoser på varje patient. 

I kuratorns fall konflikterar därför inte hennes egna mål att bidra till bättre hälsa, med de 

av landstingsledningen uppsatta mål i någon större utsträckningen. Vad kuratorn dock 

upplever som ett problem är det faktum att mål byts ut varje år och svårigheten med att 

anstränga sig inom områden som inte längre ingår i den målbaserade ersättningen. Att 

kuratorn är av den uppfattningen känns inte helt oväntat då Jacobsson (2008) tog upp 
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det som en av de stora riskerna med att införa målbaserad ersättningen inom sjukvården. 

Jacobsson betonar just det kuratorn säger, att risken är att utbytet av mål ger incitament 

för att minska insatserna inom andra områden som inte längre ger ersättning. Det 

kuratorn upplever kan även kopplas till vad Magrath och Nichter (2012) tar upp som en 

risk med målbaserad ersättning inom sjukvården. Att det på kort sikt kan leda till 

prestationsförbättringar inom de områden som täcks av den målbaserade ersättningen 

men att det är svårt att säga något om hur de långsiktiga prestationerna påverkas. Även 

undanträngningseffekterna som Frey (1997) tar upp blir relevanta utifrån kuratorns 

uppfattning. Frey menar på att vid införandet av externa åtgärder riskeras den inre 

motivationen att trängas undan. När sedan de externa åtgärderna flyttas till ett nytt 

område finns inte längre den inre motivationen kvar på området vilket kan leda till 

oönskade effekter. Kuratorn ser dock potentialen med att peka ut vissa områden där det 

behöver ske förbättringar. Vad hon föreslår är däremot mål som inte är 

penningrelaterade och en önskan om att de anställda får vara mer delaktiga i 

målsättandet. Utifrån vad som framgått av intervjuerna och vad teorierna säger ser vi 

detta som ett lämpligt förslag. Ingen av de anställda drivs av monetära belöningar och 

motiveras således inte av att målen är kopplade till en ersättning, vilket ligger i linje 

med antagandet i PSM. Istället drivs de av att hela tiden hjälpa patienterna. Om de 

anställda även tydligare får vara med vid beslutsfattandet kring vilka områden som ska 

ingå bör motsättningarna och oviljan att uppnå målen vara mindre. Latham (2004) tar 

upp och menar på att vid komplexa uppgifter, som sjukvården får anses vara, är det 

viktigt för individerna att delta i målsättandet. Vid ett deltagande försvinner sannolikt 

även motviljan till att uppnå målen vilket innebär att fördelarna med målsättning som 

Latham (2004) tar upp blir aktuella. 

5.1.5 Vårdadministratören 

Vårdadministratören, som indirekt har möjlighet att påverka samtliga mål, upplever det 

som onödigt med målbaserad ersättning, då det enligt henne ändå ska ingå i de 

anställdas arbetsuppgifter. Vidare upplever vårdadministratören målen som tvingande 

och att patienterna får stå åt sidan för att få in ersättningen till verksamheten. Här ser vi 

en stark koppling till de negativa bieffekter som enligt Ordóñez et al. (2009) är förenliga 
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med att sträva efter mål. De menar på att mål snävar in fokus, vilket å andra sidan 

samtidigt är den stora fördelen med att ha mål. Nackdelarna är dock tunnelseendet och 

att målen riskerar att fungera likt skygglappar vilket förhindrar att se till helheten och ett 

bredare tänkande. Som vårdadministratören upplever det sker just detta. Hon upplever 

att fokus flyttas till de uppsatta målen och att patienterna därmed får stå åt sidan. Detta 

går emot den förbättrade helhetssynen som Henley (2005) menar är en förhoppning 

bland förespråkarna av målbaserad ersättning inom sjukvården. Hos 

vårdadministratören uppstår istället en närsynthet där prioriteten ligger på det som mäts. 

Men en närsynthet hos en vårdadministratör är kanske inte så alarmerande egentligen då 

hon inte jobbar så nära patienterna. Det hade istället varit skillnad om distriktsläkaren 

eller någon annan vårdgivare enbart hade fokuserat på det som mäts och inte sett till 

helheten 

Vidare nämner vårdadministratören att det för hennes del enbart blivit lite mer statistik 

att hålla koll på för att vårdcentralen ska nå upp det de uppsatta målen. Vi upplever inte 

detta som speciellt konflikterande jämfört med hennes tidigare arbetsuppgifter och hon 

är även hängiven att nå upp till målen. Även om det främst är för att vårdcentralen ska 

få in pengar de behöver. Även vårdadministratören upplever det som problematiskt att 

målen byts ut eftersom fokus hela tiden flyttas. Detta kan tydligt kopplas till 

undanträngningseffekter som Frey (1997) tar upp att områden som styrs av externa 

åtgärder riskerar att försämras när de externa åtgärderna flyttas till et nytt område.  

5.2 Generell analys 

Essensen utifrån våra genomförda intervjuer är att ju mer individernas arbetssätt 

påverkas för att nå upp till de satta målen, desto påtagligare blir det upplevda missnöjet 

och motståndet att uppnå dess mål. De som uppenbart är mest missnöjda är de vars 

arbete blivit mest påverkat av målen, där följden blivit ett ökat administrativt arbete och 

mindre fokus på patienterna. I det här fallet är det framför allt distriktsläkaren och 

distriktssköterskan vars arbetsuppgifter påverkas mest om de ska nå upp till de införda 

målen och de är även dem som är mest kritiska. Distriktsläkaren och distriktssköterskan 

är båda tydliga med att de hela tiden arbetar för patienternas bästa, men att de med den 
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målbaserade ersättningen upplever att det blir en avvägning mellan att se till patienterna 

bästa och vad som gynnar prestationsmätningen. För att nå upp till målen måste de 

anpassa sitt yrkesutövande och sträva efter mål de dessutom själva i väldigt liten 

utsträckning varit delaktiga i att ta fram. Att hängivenheten är låg och missnöjet stort är 

därmed förståeligt och kan kopplas till Magrath och Nichter (2012) samt Latham 

(2004). Magrath och Nichter påpekar att en ovilja uppstår om vårdgivares individuella 

mål kolliderar med de uppsatta målen, medan Latham betonar vikten av individers 

delaktighet vid målsättning vid komplexa uppgifter. Oviljan som uppstår innebär 

samtidigt att de fördelarna som enligt Latham (2004) förknippas med målsättning 

försvinner. 

Vi tolkar det som att principalens (landstinget) och agentens (vårdgivarna) 

målsättningar i utgångsläget i princip är densamma i samtliga intervjupersoners fall. 

Båda parterna har en bättre hälsa som mål. De mål som ingår i den målbaserade 

ersättningen upplevs dock av framför allt två av agenterna, distriktsläkaren och 

distriktssköterskan, som felaktiga, då de upplever att de vid en strävan att uppnå målen 

drivs bort från sina egna personliga mål att hela tiden hjälpa patienterna. Det blir med 

andra ord tydligt att ju mer de uppsatta målen konflikterar med individernas individuella 

mål och uppfattningar om vad som är det bästa handlingsalternativet, desto större 

motstånd mot de av landstingsledningen uppsatta målen.  

I figur 4 har vi återkopplat till Hopwoods modell (1973, i Arvidsson, 2008) och utgått 

ifrån distriktsläkarens och distriktssköterskans perspektiv. 
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Figur 4. Hopwoods modell, reviderad ur distriktsläkarens och distriktssköterskans perspektiv 

(efter Hopwood, 1973 i Arvidsson, 2008). 

I utgångsläget är cirkel A (sjukvårdens övergripande mål) och de individuella målen B 

nära varandra. Det övergripande målet för sjukvården är att ge ett positivt bidrag till 

befolkningens hälsa, medan de individuella målen är att hela tiden försöka hjälpa 

patienterna. Syftet med införandet av prestationsmålen är att sammanföra de båda målen 

och skapa målkongruens. Vad som istället händer är att distriktsläkaren och 

distriktssköterskan tvingas bort från deras egna mål och i deras ögon även bort från 

sjukvårdens övergripande mål för att nå upp till de administrativa kraven. De externa 

incitamenten konkurrerar här med de anställdas normer och drivkrafter, vilket kan 

kopplas till Perry et al. (2010). Smitt (2002) menar att för att en implementering av 

någon form av ekonomiska incitament ska vara meningsfull är det viktigt att de är 

utformade på ett sätt som motiverar de anställda att handla i, vad verksamheten anser 

vara rätt riktning. Då detta inte är fallet för vare sig distriktsläkaren eller 

distriktssköterskan är det ett misslyckat system med utgångspunkt i vad Smitt säger. 

Även det faktum att den administrativa och politiska världen har fått allt större makt till 

nackdel för den professionella ser vi som en bidragande orsak till missnöjet hos de båda 

då de så starkt kritiserar systemets utformning. Vi kan förstå att vissa läkare och 

sjuksköterskor med fleråriga utbildningar upplever det som provocerande att få 

handlingsdirektiv av tjänstemän som sällan kommer i kontakt med patienterna och 

därför i vårdgivarnas ögon inte vet vad som är bäst för patienterna. 
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När det gäller de övriga anställda är motståndskraften till systemet inte lika stort då de 

inte upplever att systemet hämmar det dagliga arbetet i någon större utsträckning, detta 

då de inte behöver anstränga sig speciellt mycket för att nå upp till de mål de berörs av. 

Vi anser att missnöje och motståndskraft skapas när de prestationsbaserade målen 

tvingar de anställda att utföra handlingar som de upplever strider mot deras individuella 

mål. I undersköterskans, kuratorns och vårdadministratörens fall får vi uppfattningen att 

ingen av dem anser att målen är speciellt lämpliga. Kopplar vi an detta till Hopwoods 

(1973 i Arvidsson, 2008) modell upplever även dessa anställda överlag att 

prestationsmålen konflikterar med deras individuella mål, det hälsofrämjande arbetet 

undantaget vilket undersköterskan och kuratorn ser som lämpliga områden. Därmed 

ligger cirkel C i figuren bredvid både cirkel A och B. Men då de inte påverkas av dem i 

någon större utsträckning behöver de inte ändra sitt arbetssätt för att nå upp till dem, 

vilket innebär att motståndskraften och missnöjet inte är speciellt stort. Oviljan som 

Magrath och Nichter (2012) tar upp skapas därför inte här. 

Istället berättar de anställda att de gör sitt bästa för att nå upp till de satta målen. Som 

Bergqvist (1994) tidigare nämnt har individer olika värderingar och kommer att 

motiveras av olika faktorer. Att vissa anställda är motiverade att uppnå målen medan 

andra inte är det tror vi dock inte har sin förklaring i att de motiveras av olika faktorer. 

Det framgår tydligt att samtliga motiveras mer av att hjälpa patienterna framför 

monetära belöningar. Den bakomliggande orsaken ser vi istället ligger i att vissa inte 

påverkas lika mycket i sin strävan att uppnå målen och det räcker därför med att de 

anpassar sitt yrkesutförande i liten utsträckning för att enheten ska få ut ersättningen. 

Genom att enheten får högre ersättning upplever de att de sedan kan erbjuda bättre vård 

till patienter. 

En faktor som vi anser vara ett problem är att ersättningen går till enheten, och att 

enheten redan i budgetarbetet räknar med att tilldelas ersättningen då ersättningen är 

nödvändiga medel för vårdcentralen. Motivet till att koppla ihop mål med ersättning är 

enligt teorin att motivera (Merchant & Van der Stede, 2012). Ett rimligt antagande är 

även att så är fallet med den målbaserade ersättningen. Problemen som vi ser det, 

förutom att vissa anställda finner målen olämpliga, är att de anställa närmast blir 
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tvingade att sträva efter målen då de är nödvändiga medel för vårdcentralen. Detta 

innebär att vårdgivarna i sin dubbelagentroll, som Blomqvist (1991) benämner det, 

nästan tvingas prioritera förhållandet med landstinget då deras vårdcentral är beroende 

av pengarna. Ett exempel på detta är då distriktsläkaren berättade att hennes motivation 

urholkas då målen ständigt byts, men att hon trots detta ändå styrs av målen då hon 

ogärna vill visa upp dåliga resultat. 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras våra slutsatser rörande de anställdas upplevelser av det 

målbaserade systemet och avslutas med våra förslag till fortsatt forskning inom ämnet.  

Sjukvården har alltmer börjat resultatstyras med prestationsmål. Något som inte 

uppskattas av alla. Går det verkligen att bryta ner det övergripande målet, bättre hälsa, 

till mätbara mål? Och vilka är det egentligen som bör bestämma de mål sjukvården ska 

sträva efter? Rimligtvis bör den professionella världen med kunskap om patienternas 

bästa bestämma, men i takt med NPMs intåg och ekonomins ökade betydelse i den 

svenska sjukvården har de professionella alltmer fått stå åt sidan till förmån för den 

administrativa och politiska världen vilket lett till att det är de som satt upp målen 

vårdgivarna ska sträva efter. Detta har de anställda vi intervjuat inte riktigt accepterat. 

Essensen utifrån våra genomförda intervjuer är att ju mer individernas arbetssätt 

påverkas för att nå upp till de satta målen, desto påtagligare blir det upplevda missnöjet 

och motståndet att uppnå dess mål. Ingen av de intervjuade anser att en målbaserad 

ersättning är lämplig inom sjukvården. Vad som dock skiljer dem åt, och som samtidigt 

är förklaringen till att vissa är mer missnöjda än andra, är att de inte påverkas lika 

mycket för att nå upp till målen. Distriktsläkaren och distriktssköterskan är de som 

behöver ändra sitt arbetssätt mest för att nå upp till de uppsatta målen. De berättar att de 

hela tiden jobbar för patienternas bästa men att de nu blir en avvägning mellan vad som 

är bäst för patienterna och att uppfylla de administrativa kraven. Detta gör att de 

upplever att deras fokus flyttas från patienterna. För undersköterskan, kuratorn och 

vårdadministratören innebär det däremot ingen större extra ansträngning och den 

målbaserade ersättningen har därmed inte speciellt stor påverkan på yrkesutövandet. 

Deras inställning till systemet är således mindre negativ. 

Utifrån vad vi har fått fram i vår studie framgår att en målbaserad ersättning riskerar att 

skapa ett missnöje hos de anställda och de oavsiktliga konsekvenserna, skifte av 

uppmärksamhet och förlorad motivation, som Glasziou et al. (2012) nämner, 

förekommer i viss utsträckning hos de anställda. Som vi tydliggjort tror vi ett stort 
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problem är att de anställda mer eller mindre tvingas nå upp till målen även om de 

upplevs som opassande, då resurserna är nödvändiga för vårdcentralen. Vad vi också ser 

som problematiskt är att de anställda inte känner sig tillräckligt delaktiga i utformningen 

av systemet och att de på så sätt känner att de blir styrda av personer som inte själva 

dagligen arbetar med patienter. Avslutningsvis vill vi betona att uppsatsen är skriven 

med ett fenomenologiskt förhållningssätt där en statistisk generalisering inte är något 

kvalitetskriterium. Istället anser vi att uppsatsen kan vara vägledande och till hjälp för 

andra. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetets gång har vissa funderingar uppstått som vi anser skulle vara intressanta 

att studera djupare. Utifrån uppsatsens tidsram och syfte har vi valt att inte studera dessa 

aspekter närmare, vi vill däremot ge följande förslag till fortsatt forskning. 

 När ett mål anses ha blivit uppnått byts de ut mot mål inom andra områden vars 

kvalitet bedöms som bristande och behöver förbättras. Det hade varit intressant 

att genomföra en mer omfattande studie kring vad som händer med områden där 

mål tagits bort, om de anställda lyckas fortsätta på det inslagna spåret även utan 

målbaserad ersättning knutet till dem. 

 Studien söker en ökad förståelse för hur anställda på en vårdcentral upplever 

modellen med målbaserad ersättning. För att kunna dra en mer statistiskt 

generaliserande slutsats av de anställdas upplevelser skulle en kvantitativ studie 

kunna genomföras. 

 De flesta landsting har infört någon form av målbaserad ersättning. Målen skiljer 

sig dock åt mellan olika landsting. Det skulle vara intressant att undersöka hur 

de olika landstingen skiljer sig åt i utformandet av målen samt varför de går åt 

olika riktningar. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

Inledning 

Vi är två studenter som läser sista året på civilekonomprogrammet på Linköpings 

universitet. För närvarande skriver vi uppsats om den målbaserade ersättningen inom 

primärvården. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de anställda upplever den 

målbaserade ersättningen som tilldelas vårdcentralerna. Vi tycker detta är intressant då 

det uppenbarligen inte är enkelt att bryta ner de övergripande målen med sjukvården (att 

bidra till en bättre hälsa) till mätbara mål. 

Samtidigt som vi tror att studien kan vara av intresse för landsting för att få en inblick i 

hur den målbaserade ersättningen upplevs av berörda anställda. 

Vi har formulerat ett antal frågor som berör den målbaserade ersättningen. 

Uppskattningsvis tar intervjun ungefär 45 min, tidsåtgången beror dock mycket på hur 

utvecklade svar som ges. 

För att underlätta för oss att bearbeta materialet från intervjuerna vore det bra om vi 

hade din tillåtelse att spela in intervjun, är detta ok? 

Om du vill får du vara anonym om det bidrar till att du vågar vara mer öppen med dina 

svar. 

Har du några frågor innan vi börjar? 

Bakgrund intervjuperson 

Kan du berätta om vad du jobbar med och hur länge du jobbat inom organisationen? 



 

 

Huvuddel 

Kännedom om den målbaserade ersättningens utformning och mål 

Varför tror du den målbaserade ersättningen har införts? 

Hur upplever du de mål som används i den målbaserade ersättningen? 

Hur kommuniceras målen ut till er anställda? 

Hur upplever du mätningen av målen? 

Motivation i yrkesutövandet 

Innan vi fortsätter med frågor om det målbaserade systemet tänkte vi gå in lite på 

motivation i yrkesutövandet. Vad skulle du säga är det som driver dig i att utföra ett bra 

arbete? 

Inställning till och uppfattning om systemet 

Kan du berätta om hur du konkret påverkas av de mål och mått som används? 

Kan du komma på och berätta om någon situation då du upplevt målen som hämmande i 

ditt arbete? 

Kan du komma på, samt beskriva, någon situation där du undvikit att uppfylla ett mål 

till exempel av personlig anledning? 

Hur ser du på dina egna möjligheter till att bidra till att vårdcentralen uppnår målen? 

Kan du påverka alla mål? 

Hur får ni feedback sett till var ni ligger i förhållande till målen? 

Hur ser du på att en eventuell ersättning vid måluppfyllelse inte tillfaller er anställda? 



 

 

Avslut 

Förändringar 

Skulle du vilja förändra något med systemet? 

Det var allt vi hade. Har du några frågor eller något du vill tillägga? Annars får vi tacka 

för att du tog dig tid! 

För att säkerställa att vi inte har misstolkat dig på något sätt kan vi maila ut en kopia på 

vår sammanställning av intervjun. Vid intresse kan vi även maila ut den färdiga 

uppsatsen. 

 


