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Ordförklaring 

Ekonomisk medvetenhet 

Arbetet genomsyras av termen ekonomisk medvetenhet och således vill vi förtydliga 

denna. Vi menar att ekonomisk medvetenhet handlar om hur en anställds arbete präglas 

av ett ekonomitänkande. Den ekonomiska medvetenheten är kunskapsbaserad och leder 

till huruvida individen är kostnadsmedveten i sitt agerande eller inte. Den ekonomiska 

medvetenheten kännetecknas även av personens kunskap om den allmänna ekonomiska 

bilden av avdelningen och sjukhuset.  

 

Arbeta för en bättre ekonomi 

I uppsatsen nämner vi även att arbeta för en bättre ekonomi på avdelningen. En bättre 

ekonomi på avdelningen menar vi ett resultat som håller sig till det budgeterade 

resultatet. Om kostnader för ett område kan sänkas tack vare bland annat en god 

ekonomisk medvetenhet hos personalen, skulle detta kunna bidra till en bättre allokering 

av resurser och en bättre generell standard på avdelningen. 
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Sammanfattning 
En ekonomisk problematik som förekommer i den offentliga sjukvården är att vinster 

som uppkommer på avdelningar täcker avdelningar med förluster. På grund av att 

besluten fattas på landstingsnivå kan varje avdelningschef endast arbeta med 

hushållandet av de tilldelade resurserna. En viktig aspekt för att kunna hushålla resurser 

är att personalen på avdelningarna är ekonomiskt medveten. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka hur personalen på Barnkardiologiska mottagningen (BKM) på Karolinska 

Universitetssjukhuset kan bli mer ekonomiskt medveten och hur de kan motiveras att 

arbeta för en bättre ekonomi.  

 

I vår forskning har vi utgått från en kvalitativ ansats och en deduktiv empirisk studie. Vi 

har utfört vår undersökning genom semi-strukturerade intervjuer med anställda på BKM. 

Vår undersökning är baserad på teori såsom Maslows behovshierarki, Herzbergs 

motivations- och hygienteori, Vrooms förväntansteori samt i viss mån Rättviseteori. 

Teorierna behandlar förutsättningar för att påverka personalen, hur personalen kan 

motiveras samt vad som förutsätts för att de ska kunna arbeta för ett mål, såsom en bättre 

ekonomi.  

 

Sex av de anställda på BKM har intervjuats, varav två sjuksköterskor, två 

biomedicinanalytiker och två läkare. Resultaten från intervjuerna har analyserats utifrån 

de teorier vi har behandlat. Dessa analyser har resulterat i en modell som ledningen har 

möjlighet att ta i beaktande för att få personalen att arbeta för en bättre ekonomi.  

 

En förutsättning för att personalen ska vilja arbeta för en bättre ekonomi är att deras 

behov i Maslows behovshierarki är tillfredställda. Vidare underlättar det arbetet om 

personalen är nöjd och ekonomiskt medveten samt motiverad att arbeta för en bättre 

ekonomi. Personalen på BKM är idag nöjd, men kan motiveras att arbeta för en bättre 

ekonomi om de får tillbaka möjligheten att gå på kurser, som en tid tillbaka har 

försvunnit. Mer uppskattning från arbetskolleger och ledning leder till en mer motiverad 

personal. Under intervjuernas gång har vi kommit fram till att det för de flesta i 

personalstyrkan endast kan räcka med att föra en dialog om avdelningens ekonomi och 

hur personalen kan påverka denna för att den ekonomiska medvetenheten hos dem ska 
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ökas. Ledningen bör presentera ett attraktivt mål med att arbeta för en bättre ekonomi, ett 

mål som är sannolikt att uppnå samt informera om hur personalen i sitt arbete kan 

förbättra ekonomin på avdelningen, för att de anställda ska motiveras. 
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1     Inledning 
I detta kapitel kommer vi att ge en presentation till uppsatsens bakgrund. Därefter följer 

uppsatsens problemformulering som grundar sig i problembakgrunden, samt syfte och 

avgränsningar. 

 

1.1  Problembakgrund 
Karolinska Universitetssjukhuset bildades i januari 2004 genom en fusion av Huddinge 

Universitetssjukhus AB och Karolinska Sjukhuset. Beslutet togs av landstingsfullmäktige 

i december 2003. Syftet med samgåendet är att stärka den högspecialiserade vården i 

Stockholmsregionen. I och med sammanslagningen bildades en ny organisation för 

Barndivisionen. I den nya Barndivisionen slogs 27 verksamhetsområden ihop till åtta och 

Nordens största barnsjukhus bildades, med verksamhet i Danderyd, Huddinge och Solna. 

Ett mål är att det ska vara lättare att hitta samordningsvinster, förbättra patientflöden och 

skapa förutsättningar för gemensamma vårdprogram. Ett syfte för de åtta klinikerna är att 

enheterna inom klinikerna blir självständiga ekonomiska resultatenheter med tydliga 

uppdrag för ekonomi, vårdproduktion, miljö och arbetsmiljö1. 

 

Vi har haft kontakt med sektionschefen på Barnkardiologiska mottagningen som gett oss 

en inblick i den offentliga sjukvårdens verksamhet. Karolinska Universitetssjukhuset är 

statligt ägt och styrs således av stat, landsting och politiker. Ekonomiskt innebär det att 

Universitetssjukhuset varje år tilldelas en budget som ska fördelas mellan samtliga 

avdelningar. Storleken på budgeten bestämmer landstinget, och hur den sedan fördelas 

över avdelningarna bestämmer Karolinska Universitetssjukhusets styrelse. En ytterligare 

konsekvens av statligt ägande är om Karolinska Universitetssjukhuset som helhet går 

med vinst, då går detta inte tillbaka in i sjukhuset utan till Landstinget. Vinster som görs 

inom sjukhuset, det vill säga i de olika klinikerna, täcker förluster som andra kliniker gör 

(intervju Bo Lundell, 2006-02-13). Denna problematik sätter den Barnkardiologiska 

mottagningen och andra avdelningar på Karolinska Universitetssjukhuset i en situation 

olik den på privatägda avdelningar. En avdelning behåller inte de vinster som görs under 

ett verksamhetsår, istället kan konsekvensen bli att de budgeterade intäkterna minskas till 
                                                 
1 www.karolinska.se, 2006-03-01 
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nästkommande år. Dock föreligger det att den budgeterade volymen mottagningsbesök 

på Astrid Lindgrens Barnsjukhus/Karolinska och Huddinge redan är orimligt låg och inte 

anpassad till verkligheten (intervju Bo Lundell, 2006-02-13). 

 

Situationen försvåras i och med att IT-stödet, de administrativa stödfunktionerna och den 

omoderna tekniska utrustningen är problem som blivit allt mer påtagliga och slukar 

resurser (Barnkardiologen Stockholm – Uppsalas verksamhetsberättelse för 2005). På 

grund av besparingar och bristande stödfunktioner i det nya Karolinska 

Universitetssjukhuset blev 2005 inte ett bra år för arbetsmiljö, utvecklingsarbete eller 

arbetstillfredssällelse för medarbetarna på Barnkardiologen. Enligt en TEMO- 

undersökning, som verksamhetsberättelsen (Ibid) refererar till, har belastningen och 

stressen för de anställda på Barnkardiologiska avdelningen varit större än för anställda på 

andra verksamheter.  

 

Det råder funderingar kring hur ekonomin ska kunna förbättras för Karolinska 

Universitetssjukhuset och dess avdelningar. Omständigheterna som råder i den offentliga 

sjukhusverksamheten gör det svårt för en sektionschef att påverka den ekonomiska 

situationen. De flesta beslut fattas på landstingsnivå. Det som avdelningen däremot kan 

rå över är hushållandet av de resurser som den blir allokerad av Karolinska 

Universitetssjukhuset varje år. Sektionschefen har möjlighet att i början av 

verksamhetsåret anpassa budgeten för avdelningen, genom att fördela resurserna inom 

olika poster (intervju Bo Lundell, 2006-02-13). 

 

För att påverka ekonomin på avdelningen, utifrån sektionschefens perspektiv, bör 

förändringen börja hos personalen. Eftersom sjukhuset är så pass centralt styrt och 

ekonomiskt kontrollerat, ser vi att det som främst kan förändras på lokal (avdelningens) 

nivå, i syfte att förbättra avdelningens ekonomi, är personalens attityd. En förutsättning 

för att hushållandet ska ske så pass effektivt som möjligt är att personalen är ekonomiskt 

medveten. En mer ekonomiskt medveten personal kan i sitt arbete sänka avdelningens 

kostnader genom att bland annat välja mer kostnadseffektiva alternativ och utnyttja sin 

arbetstid mer effektivt. En minskning av till exempel materialkostnader kan leda till att 

överskottet kan användas till inköp av annan nödvändig utrustning.  
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1.2  Problemformulering 
Hur kan personalen på Barnkardiologiska mottagningen motiveras att öka sin 

ekonomiska medvetenhet och motiveras att arbeta för en bättre ekonomi på avdelningen? 

 

Uppsatsen riktar sig främst till chefsöverläkarna på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Den kan till fördel även läsas av de anställda på sjukhuset för att öka deras medvetenhet. 

Vi har valt sektionscheferna som målgrupp då de har ansvar över respektive avdelnings 

budget och de anställda. Sektionscheferna har således störst möjlighet att förändra, och 

därför ser vi att ansvaret att påverka personalens ekonomiska medvetenhet och deras vilja 

att arbeta för en bättre ekonomi ligger hos sektionscheferna.  

 

1.3  Syfte
Huvudsyftet med vår uppsats är att identifiera hur personalen på Barnkardiologiska 

mottagningen kan motiveras att bli mer ekonomiskt medveten samt motiveras att vilja 

arbeta för en bättre ekonomi på avdelningen. Vi syftar till att kartlägga hur mottaglig 

personalen är för ökad ekonomisk medvetenhet och vilka förutsättningar som är 

nödvändiga för att få dem att arbeta för en bättre ekonomi. Detta ligger till grund för en 

rekommendation om vad ledningen bör ta i beaktning vid en förändring av personalens 

inställning. Ett delsyfte är att kartlägga hur den ekonomiska medvetenheten hos 

personalen ser ut idag. Utifrån personalens kunskap och inställning försöker vi även 

kartlägga de anställdas uppfattning om olika belöningar och om dessa kan påverka deras 

motivation att arbeta för en bättre ekonomi. 

 

Huvudsyften 

• Identifiera hur personalen på BKM kan motiveras att bli mer ekonomiskt medveten 

• Identifiera hur personalen på BKM kan motiveras att arbeta för en bättre ekonomi 

Delsyften 

• Kartlägga hur den ekonomiska medvetenheten ser ut hos personalen idag 

• Kartlägga hur mottaglig personalen är för en ökad ekonomisk medvetenhet 

• Kartläggning av personalens uppfattning om olika belöningar 
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1.4  Avgränsning 
Det finns säkerligen ett flertal olika faktorer som påverkar personalens ekonomiska 

medvetenhet och dess vilja att arbeta för en bättre ekonomi i en offentlig verksamhet. Vi 

har dock valt att begränsa oss till teorier som framförallt behandlar motivation, då vi 

finner dessa teorier intressanta och väl beprövade. Andra teorier som kan vara av intresse 

är kommunikationsteorier.  

 

1.5  Forskningsbidrag 
Uppsatsens forskningsbidrag består i att vi har tagit etablerad teori och tillämpat den i en 

ny miljö, den Barnkardiologiska mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset, samt 

ett nytt sammanhang, motivera personal att arbeta för en bättre ekonomi. Förhoppningen 

är att resultatet från undersökningen ska kunna ge bidrag till tillämpning på andra 

avdelningar inom Karolinska Universitetssjukhuset samt annan offentlig verksamhet med 

liknande förhållanden. Utveckling av forskningsbidraget lämnar vi åt den avslutande 

diskussionen, efter att teorier och resultat presenterats.  
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2     Metod 
I metodkapitlet förs en diskussion om vårt val av forskningsansats, typ av empirisk studie 

samt hur insamling av data ska gå till.  

 

2.1  Forskningsansats 
Det finns framförallt två olika forskningsstrategier, kvalitativ och kvantitativ ansats, som 

beskriver forskningens synsätt.2 Den kvalitativa metoden är en textbaserad analysmetod 

som kan beskrivas som en intersubjektiv förståelse (Langemar, 2006). Med detta menas 

att genom språket försöker forskaren i sig tolka och förstå en annan människas subjektiva 

upplevelse. Syftet med en kvalitativ metod bygger således på att förstå och tolka den 

undersökta sociala företeelsen. Vid insamling och analys av data ligger tyngdpunkten 

därför på ord snarare än på siffror, vilket inte är fallet vid den kvantitativa ansatsen där 

mätningen utgör en central roll. I den kvantitativa metoden grundas slutsatserna på data 

som kvantifieras. Metoden används ofta när forskare utför bredare undersökningar i och 

med att verkligheten kan förenklas och olika företeelser kan sammanfattas, till exempel i 

en enkät (Bryman 2002; Andersson 2006). Den kvantitativa metoden har som mål att 

försöka förklara och bevisa olika påståenden, där forskaren gärna hittar kausala samband. 

I kvantitativ forskning delas världen upp i mätbara variabler, medan en fokusering på 

helheten är mer utmärkande för den kvalitativa forskningen. En helhetsfokusering kan 

vara till fördel när en komplex känsla eller ämne beskrivs (Langemar, 2006), eftersom 

det är svårt att förklara en komplex företeelse utan att sätta den i en kontext. Vi anser 

därför att vår förståelse av personalens ekonomiska medvetenhet till fördel behandlas 

med en kvalitativ undersökning. Den kvalitativa ansatsen ger oss en djupare förståelse för 

hur den ekonomiska medvetenheten kan ökas och hur personalen kan motiveras att arbeta 

för en bättre ekonomi.  

 

I en kvalitativ undersökning är forskaren öppen inför vad resultatet skall bli, till skillnad 

från den kvantitativa forskningen där det är förutbestämt vilka tänkbara resultat som kan 

komma fram från forskningen. Resultat från undersökningen kan efter analys illustreras i 

                                                 
2 www.infovoice.se, 2006-05-29 
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en modell som innan insamlingen av empirin inte har varit fastställd.3 I vår undersökning 

har vårt resultat inte varit förutbestämt utan vi har varit öppna för utfallet av empiri. Våra 

resultat och slutsatser har vuxit fram allteftersom forskningen pågått.  

 

Resultatet från en kvantitativ undersökning kan ofta generaliseras i och med att 

undersökningen sker objektivt och personer och sociala företeelser objektifieras (Bryman 

2002). Vår undersökning baseras på svar från enskilda individer, således kan resultatet 

inte generaliseras då individernas åsikter kan variera mellan avdelningar och 

verksamhetsområden. Resultatet från vår kvalitativa undersökning kan dock överföras till 

andra avdelningar och andra offentliga verksamheter om gemensamma drag och liknande 

förhållanden kan påträffas. Det vi diskuterar i denna uppsats är en problemsituation som 

säkerligen förekommer i andra offentliga verksamheter, att ett årligt överskott försvinner 

i den gemensamma verksamheten och inte behålls på respektive avdelning.  

 

2.2  Typ av empirisk studie 
Det finns två sätt att härleda slutsatser vid samhällsvetenskaplig forskning, de benämns 

som deduktion och induktion. Vid induktion generaliseras de empiriska resultaten till en 

slutsats som fastställs som en lagbundenhet (Langemar, 2006). När en deduktiv strategi 

används utgår forskaren istället från redan fastställd teori och lagbundenhet när en 

slutsats ska formuleras utifrån empiri. Vi har använt oss av en deduktiv härledning av 

slutsatsen. I vår undersökning kommer vi fram till konkreta förslag som slutsats. 

Generellt sett gäller att om premisserna är sanna och deduktionen är giltig är även 

slutsatsen sann.4 Vi vill i vår undersökning således utgå från förankrad teori och med 

förhoppningen att deduktionen är giltig komma fram till teoretiskt förankrade förslag. Vi 

har ej använt oss av empiri för att sammanställa ett resultat som gett upphov till ny teori. 

Istället har vi utgått från teori då vi sammanställt våra intervjuer inför insamlandet av 

empiri. Den typ av resultat som uppstår leder i sin tur till ett forskningsbidrag i form av 

förslag och rekommendationer. 

 

                                                 
3 www.infovoice.se, 2006-05-29 
4 http://www.edu.kristianstad.se/soderport/so/vetenskap/beg.html, 2006-05-25 
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Figur 1. Deduktion och induktion. Källa egen. 

 

2.3  Tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet för vår kvalitativa undersökning kan sammanställas i den bild som 

presenteras nedan.  

 
Figur 2. En översiktlig beskrivning av de huvudsakliga steg som ingår i en kvalitativ undersökning.  

Källa egen. 

 

Figuren beskriver hur vi har utfört vår undersökning och är baserad på ett schema som 

beskriver de huvudsakliga stegen som ingår i en kvalitativ undersökning hämtad ur 

Bryman (2002). Vi har lagt till steg 3, konstruktion av intervjufrågor baserat på teori, för 

att illustrationen av vårt tillvägagångssätt ska bli komplett. Stegen 6a och 6b i figuren är 

kopplade till grounded theory och innebär en växling mellan prövning av teori och 
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datainsamling. Dessa kan utelämnas i en kvalitativ undersökning, då de inte utgör ett lika 

nödvändigt element som de övriga stegen (Bryman 2002). 

 

Vår studie inleddes med generella frågeställningar som rörde den offentliga sjukvården 

(steg 1). Detta ledde oss in på att ta kontakt med Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Där 

förde vi en dialog med sektionschefen på BKM, som gav oss möjligheten att ta kontakt 

med personal på dennes avdelning (steg 2). Vi konstruerade sedan frågor baserade på 

teori och som rörde vår frågeställning (steg 3). Därefter skedde insamling och tolkning av 

empiri genom att ställa våra frågor till de anställda (steg 4) med förtydligande 

upprepningar för att få en korrekt tolkning (steg 5). Vi gick sedan igenom resultatet från 

empirin och kopplade den djupare till våra teorier (steg 6). Hela arbetet har således 

genomsyrats av den teori vi har valt, vilket är en grund för våra slutsatser och 

rekommendationer till sektionschefen på BKM (steg 7).  

 

2.4  Forskningskvalitet 
Det finns olika typer av kriterier för att få en bild av kvaliteten hos en undersökning. Vi 

har valt att behandla kriteriet trovärdighet för vår kvalitativa studie.  

 

2.4.1 Trovärdighet 

Trovärdighet är ett grundläggande kriterium för bedömning av en kvalitativ 

undersökning (Bryman 2002). Trovärdigheten består av fyra delkriterier: tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera.  

Tillförlitlighet innebär att forskaren har tolkat respondentens svar på korrekt sätt 

(Bryman 2002). Vi har försökt att öka vår tillförlitlighet genom att upprepa för de 

intervjuade vad vi skrivit ner, de har således haft möjlighet att säkerställa om vi tolkat 

deras svar riktigt.  

Det andra kriteriet är överförbarhet, som innebär att forskaren bör ge en så fyllig och 

detaljerad överblick av det som studeras. Det kan ge andra personer en möjlighet att se 

utifall att undersökningen är överförbar till andra miljöer (Bryman 2002). För att 

möjliggöra att resultatet från vår undersökning kan överföras till andra avdelningar och 
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verksamheter inom den offentliga sektorn, har vi försökt ge en tydlig bild av personalens 

tankar om ekonomi och kultur på avdelningen.  

Pålitlighet är det tredje kriteriet inom trovärdigheten. Begreppet innebär att all insamlad 

empiri och resultatunderlag görs tillgänglig för till exempel kolleger som får granska och 

kritisera informationen och därmed öka undersökningens pålitlighet. Det är inte en 

vanligt förekommande teknik för att förbättra pålitligheten i kvalitativa undersökningar 

(Bryman 2002). Vi har således valt bort detta kriterium, då vi anser att de övriga 

kriterierna är tillräckliga för denna undersökning.  

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att det inte går att få en fullständig 

objektivitet (Bryman 2002). Vi vill således styrka att vi agerat i god tro under 

undersökningens gång och i största möjliga mån försökt stänga ute våra personliga 

värderingar.  

 

2.4.2 Förförståelse 

 
Läsaren bör känna till vår förförståelse för att underlätta tillämpningen av vårt resultat i 

ett annat sammanhang. Ingen kvalitativ forskare är oberoende av sin tidigare kunskap 

vilket kan påverka tolkningsarbetet.5 Båda författarna har praktisk och teoretisk 

erfarenhet inom sjukvård och medicin genom både studier och arbete, vilket var en av 

anledningarna till att vi valde Barnkardiologiska mottagningen på Astrid Lindgrens 

Barnsjukhus för vår undersökning. Författarna är även belästa inom ämnet ekonomi 

vilket präglar undersökningens analys och slutsats.  

 

2.5  Datainsamling 

2.5.1 Intervjuer 

 
Inom den kvalitativa forskningen finns det huvudsakligen två former av intervjuer; 

ostrukturerade och semi-strukturerade. Strukturen skiljer de två alternativen åt, där 

intervjuaren vid ostrukturerade intervjuer utgår ifrån en lista eller en uppsättning teman 

                                                 
5 www.infovoice.se, 2006-05-29 
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över det intervjun ska täcka och arbetar fritt utifrån detta underlag. Vid semi-

strukturerade intervjuer utgår däremot intervjuaren från ett frågeschema. Det finns dock 

ett visst utrymme för att ställa ytterligare uppföljningsfrågor om intervjuaren känner sig 

sakna information. Likheten mellan dessa två intervjuvarianter är att ordningsföljden av 

frågorna inte är fast utan kan variera från intervju till intervju (Bryman 2002). Vi har valt 

att göra semi-strukturerade intervjuer för att kunna ha förutbestämda frågor innan 

intervjun men samtidigt ha möjlighet att ändra ordningsföljden på frågorna och ställa 

ytterligare frågor om vi känner att det behövs. Anledningen till att vi vill använda oss av 

förutbestämda frågor är för att dessa ska grundas i teori och att vårt resultat ska kunna 

kopplas till samma teori.  

 

Vårt mål är att samla in personalens egna uppfattningar och idéer kring vad som bland 

annat kan motivera dem. I en intervju kan de intervjuade uttrycka sig mer utförligt 

jämfört med till exempel en enkätundersökning. Vid en enkätundersökning, som är 

vanligt vid kvantitativa studier, finns det större risk att frågorna misstolkas vilket gör att 

svaren blir missvisande (Bryman 2002). En av fördelarna med semi-strukturerad intervju 

är att vi har möjlighet att förklara vad vi vill ha ut av frågorna. När svaren inte är 

heltäckande kan vi ställa följdfrågor till respondenten.  

2.5.2 Urval 

Barnkardiologiska avdelningen utgörs av fyra yrkesgrupper: sekreterare, sjuksköterskor, 

biomedicinanalytiker och läkare. Totalt på BKM finns det (heltidsanställningar) 10,45 

läkare, 6,0 BMA och 5,0 sjuksköterskor6 (Barnkardiologen Stockholm – Uppsalas 

verksamhetsberättelse för 2005). Vi har valt att intervjua två från varje yrkesgrupp, då det 

kan finnas skillnader mellan yrkesgrupperna. Ingen sekreterare intervjuades därför att de 

saknar medicinsk bakgrund och BKM är en medicinsk verksamhet. Avdelningen är 

framförallt beroende av läkare, sjuksköterskor och biomedicinanalytiker, således har vi 

valt att endast intervjua dessa yrkesgrupper. Själva urvalet gjordes av sektionschefen på 

avdelningen tillsammans med en sekreterare.  

                                                 
6 Dessa siffror inkluderar Huddinge. 
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2.5.3 Genomförande 

 
Intervjuerna ägde rum våren 2006 och tog plats i ett avskilt rum på Barnkardiologiska 

mottagningen. Ordningen på de intervjuade var slumpmässig. Varje intervju inleddes 

med en presentation av oss själva, vårt uppsatsämne och syftet med uppsatsen samt 

intervjun. Att förklara syftet med intervjun gjorde vi för att få respondenterna att tänka ur 

ett ekonomiskt perspektiv. Varje intervju tog cirka fyrtiofem minuter där vi utgick från 

vårt frågeschema. Förklaringar, kommentarer och kompletterande frågor ställdes för att 

erhålla svar som anknöt till frågeställningen. Vi inledde samtliga intervjuer med lättare 

frågor för att de intervjuade skulle känna sig mer bekväma i situationen. Under intervjuns 

gång dokumenterades svaren skriftligt för hand på papper. Direkt efter varje intervju 

sammanställdes svaren från intervjuerna på dator sorterat efter fråga. Svaren analyserades 

samtidigt genom att knyta an dem till de teorier vi ställt upp för respektive fråga och 

kopplades sedan till frågeställningen.  

 

2.5.4 Intervjuns disposition 

 
Under konstruktionen av intervjun och dess frågor har vi utgått från den teori som 

presenteras under teorikapitlet. Frågorna är indelade efter vilken teori de tillhör, läs mer 

under kapitlet tillämpning av teori i intervjun. För vår egen förståelse kring personalens 

ekonomiska medvetenhet har vi ställt ytterligare frågor som saknar anknytning till teori.  
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3     Teori  
I det här kapitlet presenteras fyra olika teorier som vi funnit relevanta för vår uppsats. 

Kapitlet innefattar endast fakta om teorierna för att skapa en grundläggande förståelse.  

  

3.1  Teoretisk referensram 
Vid val av teorier har vi fokuserat på motivationsteorier då vi anser att motivationen 

spelar en stor roll för personalens vilja att arbeta för en bättre ekonomi. Inom 

motivationsteorier finns teorier som behovsteorier, förväntansteori och rättviseteorier. 

Syftet med att skriva om behovsteorier är för att se om personalen har rätt behov 

tillfredställda som är en utgångspunkt för att de ska vara mottagliga för att bli mer 

ekonomiskt medvetna och vilja arbeta för en bättre ekonomi. Rättviseteori anser vi är 

viktig för att kunna avgöra om orättvisa mellan anställda hämmar personalens motivation 

att arbeta för en bättre ekonomi. Vrooms förväntansteori ger förutsättningarna som krävs 

för att personal ska bli motiverade att arbeta för ett mål, såsom en bättre ekonomi. Vi har 

valt Vrooms förväntansteori för att se vad som kan saknas för att motivera personalen på 

BKM att arbeta för en bättre ekonomi på avdelningen.  

 

3.2 Maslows behovshierarki  
Maslows behovshierarki är en motivationsteori som består av fem behovsgrupper 

illustrerade i en pyramidtrappa (se figur 3). Maslow menar att de lägre behoven i 

behovshierarki måste vara uppfyllda innan behov högre upp i hierarkin kan tillgodoses. 

Individen reducerar de spänningar som otillfredsställda behov ger upphov till när ett 

behov väl har blivit tillgodosett. Det tillfredställda behovet påverkar inte individen lika 

starkt och förlorar sin kraft som motivationsfaktor. Samtidigt ger det behov, som finns 

högre upp i hierarkin, upphov till nya drivkrafter som individen vill tillgodose. Maslows 

behovshierarki innefattar fem behov som uppfylls i turordning (Bolman och Deal 1995; 

Schou, 1991). 
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Figur 3. Maslows behovshierarki. Källa egen. 

 

1. Fysiologiska behov (grundläggande överlevnadsfaktorer) 

2. Trygghet (säkerhet) 

3. Sociala behov (kärlek, tillhöra en gemenskap) 

4. Behov av socialt accepterande (andras erkännande) 

5. Självförverkligande (utveckla sig kreativt) 

 

Maslow rangordnar dessa fem behovsgrupper och ställer upp en behovshierarki där de 

fysiologiska behoven, som mat och sömn, är de mest grundläggande. Därefter följer 

behovet av trygghet. Nästa steg i hierarkin är de sociala behoven som utgörs av 

exempelvis familj och vänner. Dessa tre steg sammanfattar Maslow som de primära 

behoven som följs av de sekundära. De sekundära behoven består av uppskattning och 

självförverkligande (Bolman och Deal 1995; Schou, 1991).  

 

Maslows behov är av en generell art och inte specifikt anpassad till en arbetsplats. Vi har 

tillämpat Maslows behovshierarki på de anställda på BKM, genom att koppla behoven 

till den anställde och dess arbetsplats. Grunden i teorin är densamma, medan miljön 

konkretiserats till arbetsplatsen. 

 

1. Fysiologiska behov (grundläggande överlevnadsfaktorer) 

2. Trygghet (i sin anställning) 

3. Sociala behov (gemenskap på arbetsplatsen) 

4. Uppskattning (erkännande från kolleger och ledning) 

5. Självförverkligande (utveckla de kompetenser individen besitter) 
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De grundläggande fysiologiska behoven är desamma som i den generella teorin. Dock 

har vi specificerat trygghetsbehoven, de sociala behoven, uppskattningsbehovet och 

behovet av självförverkligande. Trygghetsbehovet innebär här en känsla av trygghet i sin 

anställning, där den anställde inte känna oro över att bli avskedad. Hierarkins tredje steg 

är sociala behov, där personalen känner behov av ett socialt umgänge och trivs med sina 

kolleger. Nästa steg är uppskattning, som handlar om respekt och erkännande från 

kolleger och ledning. Det sista behovet är självförverkligande, vilket innefattar den 

anställdes möjlighet att utveckla de kompetenser den anställde besitter. 

 

Kritik har riktats mot Maslows behovshierarki, främst kring det faktum att behov inte kan 

tillgodoses i en stegvis ordning. Denna ordning skulle innebära att individer som inte har 

de fysiologiska behoven uppfyllda, som exempelvis att kunna tillgodose hunger, inte 

heller har något behov av att känna trygghet. Porter (Bolman och Deal 1995) kritiserar 

Maslows behovshierarki och skriver att teorin menar att individen blir för fokuserad på 

ett otillfredsställt behov.  

 

3.3 Herzbergs teori 
Herzbergs hygien- och motivationsteori bygger i grunden till stor del på Maslows tankar 

(Schou, 1991). Teorin är utvecklad specifikt för arbetsplatsen och bygger på yttre och 

inre faktorer som kan påverka en anställds motivation och nöjdhet på olika sätt. Enligt 

Herzberg (1966) kan hög motivation aldrig nås genom yttre faktorer som typ av 

ledarskap, klara företagsmål eller lön. Dessa yttre faktorer benämns som hygienfaktorer 

och påverkar framförallt personalens nöjdhet och trivsel på arbetsplatsen. Personalen kan 

bli motiverad genom att få sina grundläggande behov tillfredställda, såsom uppskattning 

och självförverkligande. Detta sker med hjälp av inre faktorer, som benämns 

motivationsfaktorer. Motivationsfaktorer kan vara till exempel erkännande från 

ledningen, en möjlighet att få ta mer ansvar, befordran eller möjlighet att få utvecklas 

genom att delta på kurser (Bolman, Deal 1995; Schou, 1991) 

 

Utifrån Herzbergs teori placerar vi in de anställda på BKM i tre grupper beroende på 

graden av nöjdhet och motivation. Första gruppen innefattar anställda som är missnöjda 
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och lågt motiverade, andra gruppen är ej missnöjd men lågt motiverad och de i grupp tre 

är både nöjda och motiverade. Beroende på huruvida personalen är missnöjd eller lågt 

motiverad ska antingen hygienfaktorer eller motivationsfaktorer ökas. På en arbetsplats 

där missnöjet är stort och de anställda är lågt motiverade bör hygienfaktorer som till 

exempel ledarskap, kultur och arbetsförhållanden förbättras för att minimera missnöjet. 

För att motivera de anställda bör motivationsfaktorer såsom möjligheter att gå på kurs, få 

ta mer ansvar, beaktas.  

 

 
Figur 4. Herzbers motivations- och hygienteori. Källa egen. 

 

I vår undersökning benämner vi motivation som de anställdas motivation att arbeta för en 

bättre ekonomi. Denna motivation skiljer sig mot den motivation som styr de anställda i 

deras vardagliga arbete, då den inte är förknippad med deras yrke utan relaterad till 

ekonomin på avdelningen och ett arbete för att förbättra denna.  

 

3.4 Vrooms förväntansteori 
Vrooms förväntansteori är i grunden en kognitiv representation av vad som leder till vad. 

Teorin menar att motivation beror på flera faktorer och enligt Vroom så besitter individen 

fri vilja att välja mellan olika handlingar beroende på hur värdet uppfattas och hur 

eftertraktat det eventuella utfallet är. Vrooms teori bygger på ett multiplikativt 

förhållande mellan en persons förmåga att klara av uppgiften, förväntan om utfallet samt 

om han eller hon bedömer resultatet som tillräckligt attraktivt (Vroom 1964). Hög 

prestation uppkommer när individer ser det möjligt att uppnå något som de har önskat sig 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Om personen inte anser att utfallet är tillräckligt attraktivt 

eller om denne inte känner sig ha förmåga att klara av uppgiften uteblir motivationen att 

arbeta för målet. Personen blir inte motiverad att prestera något för att nå det uppsatta 

målet. Vrooms förväntansteori hänger alltså mycket samman med vilka värderingar 
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individen har. Den enklaste formen av förväntansteori menar att förväntan beror på 

sannolikheten av utfallet samt hur individen värderar detta utfall (Smither 1994). En 

anställd som tror att ekonomin kommer att förbättras och som värderar en bättre ekonomi 

på avdelningen kommer troligtvis att arbete hårdare för detta mål än en anställd som inte 

värderar en bättre ekonomi och som dessutom inte förväntar sig att ekonomin på 

avdelningen kommer att förbättras. Vroom (1964) menar att beteendet kan ändras 

beroende på vad som är eftersökt och vad som är tillgängligt.  

 

Kritik till förväntansteorin har riktats från bland annat Pierre Schou (1991) som menar att 

teorin ger en alltför idealiserad bild av mänskliga beslut.  
 

3.5 Rättviseteori 
Enligt teorin föredrar människor ett tillstånd av rättvisa i utbytet med andra människor 

och motivation grundar sig således i behov av rättvisa. Teorin bygger på en persons 

uppfattning om förhållandet till andra personer i dess omgivning (Schou, 1991). Personal 

som känner sig orättvist behandlade tenderar att vara negativt inställda till 

belöningssystem.  

 

Uppsummering 
Ovanstående teorier har valts för att kunna kartlägga hur mottaglig personalen är för en 

ökad ekonomisk medvetenhet genom att se var i Maslows behovshierarki de befinner sig. 

Med hjälp av Herzbergs teori vill vi se hur personalen kan öka sin motivation och 

nöjdhet, och hur dessa faktorer kan påverkas för att få personalen att arbeta för en bättre 

ekonomi. Vrooms förväntansteori handlar om förutsättningar för att personalen ska 

kunna motiveras att arbeta för en bättre ekonomi. Tillsammans utgör dessa teorier 

grunden för de frågor som ställs under intervjun.  
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4     Tillämpning av teorin i intervjun 
I följande kapitel knyter vi an de teorier vi presenterade i föregående kapitel med de 

frågor vi väljer att presentera för de intervjuade.  

 

Intervjufrågorna har utgått från teori då de konstruerades. Frågorna är uppdelade i olika 

teorier såsom Maslows behovshierarki, Vrooms förväntansteori, Herzbergs hygien- och 

motivationsteori samt rättviseteori. Vi vill att varje svar på respektive fråga ska kunna 

knytas an i teorin. Samtliga frågor går att finna i Bilaga 1.  

 

Maslows behovshierarki presenteras i form av sex frågor som behandlar 

anställningstryggheten, trivseln i arbetet, uppskattning från medarbetare och ledning samt 

utvecklingsmöjligheter. Frågan är grundläggande och ska åskådliggöra var i Maslows 

behovshierarki personalen befinner sig. Om samtliga behov inte är uppfyllda kommer 

individen inte att engagera sig, till exempel i företagets andra angelägenheter såsom den 

ekonomiska aspekten. Med dessa frågor vill vi se om personalen på Barnkardiologiska 

mottagningen har förutsättningarna för att arbeta för en bättre ekonomi på avdelningen 

och vilka behov som behöver tillfredställas innan de kan börja motiveras att arbeta för en 

bättre ekonomi. 

 

Flera frågor är grundade i Vrooms förväntansteori. Frågorna behandlar det multiplikativa 

sambandet om utfall, sannolikhet och individens förmåga att genomföra uppgiften. 

Teorin presenteras i fyra frågor; personens inställning till utfallet, sannolikheten för 

utfallet, förmåga att klara av uppgiften och om personen ser alternativa utfall. Är inte 

resultatet/utfallet attraktivt för den anställde, eller om den anställde inte tror att det är ett 

sannolikt utfall, kommer personen inte motiverat att arbeta för det bestämda målet. 

Frågorna om förväntansteorin kommer att visa vad som krävs för att få personalen 

motiverad att arbeta för ett mål, såsom en bättre ekonomi. 

 

Belöningssystem utgör en stor del av en organisations dragningskraft, och kan utgöra 

skillnaden på om de anställda stannar kvar eller inte (Dunette & Hough, 1992). Ju bättre 

belöning desto större dragningskraft och desto större är tillfredställelsen hos personalen 

(ibid). Frågorna ställs för att kunna identifiera vad som är relevant på BKM i syfte att öka 
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personalens ekonomiska medvetenhet och vad som motiverar dem till att arbeta för en 

bättre ekonomi. Frågor som berör avdelningens kultur grundar sig framförallt i Herzbergs 

motivations- och hygienteori, där kulturen tillhör en hygienfaktor, vilken kan påverka 

nöjdheten hos de anställda. Nöjdheten underlättar en fokusering på bättre ekonomi. 

Frågor kring belöningar återfinns i Herzbergs teori, där belöningar som kursdeltagande är 

en motivationsfaktor. Genom frågorna vill vi se om eller hur olika belöningar påverkar 

de anställda vad gäller motiveringen att arbeta för en bättre ekonomi. I Herzbergs teori 

förekommer det tre grupper som personalen kan placeras i beroende på hur nöjda och 

motiverade de är. Dessa grupper behandlas med att antingen öka hygienfaktorer eller 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna påverkar lönen och den fysiska arbetsmiljön vilket 

resulterar i en nöjdare personal. Motivationen i sin tur påverkas av motivationsfaktorer 

såsom möjlighet att få gå på kurs och mer uppskattning från ledning och kolleger. Genom 

intervjun vill vi identifiera vilken eller vilka av dessa grupper personalen på 

Barnkardiologiska mottagningen befinner sig i. De frågor vi ställer under intervjuerna 

resulterar i ett tillvägagångssätt för att få personalen att vilja arbeta för en bättre ekonomi 

på avdelningen, genom att illustrera om det krävs fokus på en ökning av hygienfaktorer, 

motivationsfaktorer, eller båda två. 

 

En intervjufråga är kopplad till rättviseteorin som återfinns under teorikapitlet. Frågan 

ska illustrera om personalen upplever att deras kolleger arbetar för en bättre ekonomi på 

avdelningen och om det finns eventuella skillnader mellan yrkesgrupperna. En orättvis 

miljö kan påverka de anställda negativt och förhindra att de arbetar för en bättre ekonomi 

på avdelningen.  

 

Uppsummering 
För att öka prestationsnivån hos personalen samt få dem mer medvetna om ekonomin 

utgår vi från teorier om behov såsom Maslows behovshierarki. Innan försök görs för att 

motivera personalen till en ökad ekonomisk medvetenhet, bör deras grundläggande 

behov vara tillfredställda. Behov såsom trygghet i anställningen, social gemenskap på 

arbetsplatsen, accepterande och uppmuntran från kolleger och arbetsgivare är några 

exempel på grundläggande behov. Ledningen bör även ta i beaktning de hygienfaktorer 

och motivationsfaktorer som finns nämnda i Herzbergs teori för att få personalen att vilja 

arbeta för en bättre ekonomi. När dessa behov är uppfyllda hos de anställda kan 
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ledningen börja implementera sina uppställda mål och budskap genom att arbeta utifrån 

förväntansteorier, såsom Vrooms. Det är viktigt att personalen ser att implementeringen 

leder till ett attraktivt resultat för varje individ.   
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5     Resultatredovisning 
Resultatredovisningen sammanfattar de svar vi erhållit ur intervjuerna. Resultatet 

analyseras och diskuteras sedan i kommande kapitel.  

 

Vi har valt att presentera vårt resultat fråga för fråga samt ställt upp frågorna efter vilken 

teori de behandlar. Svar från varje fråga kan vara kopplad till flera teorier, men står under 

den teori den har bäst anknytning till. Inom varje fråga presenteras ibland svar mellan 

yrkesgrupper och emellanåt individuella svar. De individuella svaren är på vissa ställen 

varken kopplad till en yrkesgrupp eller till en specifik person för hänsyn till de 

intervjuade. Vi har även valt att inte beröra huruvida det är en man eller en kvinna som 

har svarat. Detta för att genus inte är intressant för vår uppsats. De tre yrkesgrupperna vi 

intervjuade var läkare, sjuksköterskor och biomedicinanalytiker (BMA). Vi har inte 

presenterat svar från alla intervjuade då samtliga frågor inte har ställts till alla. 

 
1) Vad har du för arbetsuppgifter?  

En av de intervjuade arbetar 75 procent medan övriga arbetar 100 procent.  

 

Maslows behovshierarki 

 
2) Hur trivs du med ditt arbete och dina arbetsuppgifter?  

Samtliga svarar att de trivs bra eller mycket bra med sitt arbete och sina arbetsuppgifter.  

  

3) Känner du dig trygg i din anställning? 

Här gav samtliga ett tydligt ja på frågan, och en menar att det är fördelen med att arbeta 

för landstinget.  

 

4) Hur är sammanhållningen på avdelningen? 

Läkarna tycker att sammanhållningen inom läkargruppen är väldigt bra medan 

sammanhållningen inom avdelningen kunde vara bättre. En läkare menar att den goda 

sammanhållningen inom läkargruppen främst beror på att läkarna är lika gamla och 

befinner sig i samma fas i livet. En yrkesgrupp menar att alla respekterar varandra men 

 26



att det kan förekomma motsättningar mellan yrkesgrupperna. En ur samma yrkesgrupp 

svarar att stämningen ibland på ytan kan verka bra men att det finns saker som ibland inte 

kommer fram.  

 

5) Får du uppskattning för det du gör?  

Alla känner att de får uppskattning för det de gör, främst från sina patienter. Däremot 

önskar de mer uppskattning från kolleger och ledning. En menar att sjukhuset i sin helhet 

borde uppmärksamma duktiga medarbetare. Detta är något, enligt den intervjuade, som 

inte förekommer idag.  

 

6) Känner du att du utvecklas i ditt arbete?  

Samtliga yrkesgrupper vi intervjuade känner att de utvecklas i sitt arbete men att det 

saknas tid och resurser för att utvecklas i den grad de skulle önska. En läkare menar att 

det är ”för mycket rutin och för lite vidareutveckling”. BMA känner att de utvecklas tack 

vare att tekniken ger en ständig förändring, medan en sjuksköterska utvecklas genom att 

denne får följa sina patienter under en lång tid. Samtliga nämner att vidareutbildningen är 

liten eller obefintlig, vilket de anställda tycker är tråkigt.  

 

7) Vad driver dig att arbeta?   

Alla drivs de av sina patienter och att de finner sitt yrke roligt. En läkare drivs dessutom 

av att få träffa barn och deras föräldrar. En sjuksköterska nämner att hennes drivkraft 

kommer från att ha möjlighet att bidra till en bättre vardag för familjerna.  

 

Den ekonomiska medvetenheten idag 
 

8) Vet du hur avdelningens ekonomi ser ut idag? Var det ett positivt eller negativt 

resultat år 2005?  

Här svarar de intervjuade väldigt olika. En läkare menar att ekonomin går runt i 

förhållande till budgeten och att resultatet är positivt men nära noll. Den andra läkaren 

säger att avdelningen har god balans, men att resultatet blev negativt. En BMA visste inte 

men får en känsla av att resultatet var negativt. Den andra BMA menar att resultatet för 

landstinget var positivt men för sjukhuset och avdelningen var det negativt. Den ena 
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sjuksköterskan svarade säkert att resultatet var positivt medan den andra sjuksköterskan 

är mycket tveksam men svarar också efter en stunds fundering att resultatet blev positivt.   

 

9) Förs det en diskussion kring avdelningens ekonomi? (på möten, fikarummet) - 

Känner du dig delaktig i den ekonomiska diskussionen?  

Alla vi intervjuade nämner att ekonomin presenteras under arbetsplatsträffar (APT-

möten) som hålls av deras sektionschef.  Det råder dock tveksamheter till hur ofta de 

hålls, tre till tolv gånger per år. Både läkare och sjuksköterskor säger att mötet är mer en 

informationsträff än ett diskussionsforum. En BMA upplever att fokus på APT-möten 

ligger på att saker inte får kosta. En läkare menar att mötena är mer information om 

varför man inte får göra på ettdera sättet, och att det inte diskuteras kring hur arbetarna 

ska göra för att förbättra ekonomin. Varken BMA eller sjuksköterskor känner sig 

delaktiga i den ”diskussion” som förs på APT-mötena. En av sjuksköterskorna upplever 

att det inte leder någon vart att vara aktiv under dessa möten. Samtliga känner att 

diskussioner förs under fikaraster, men då mer om konsekvenser av beslut på grund av 

sparbeting. 

 

10) Känner du att du begränsas av avdelningens ekonomi? Hur yttrar det sig?  

Alla utom en läkare och en sjuksköterska upplever att avdelningens ekonomi begränsar 

deras arbete. Läkaren och sjuksköterskan menar att de koncentrerar sig på sina patienter 

och inte på ekonomin. Läkaren säger att denne är ansvarig för patienten och således 

ligger inte fokus på ekonomin. Sjuksköterskan handlar inte annorlunda på grund av 

ekonomin men känner av att ekonomin påverkar avdelningens personal i form av stress 

och vissa arbetsuppgifter blir lidande. Både läkare och BMA säger att den dåliga 

ekonomin leder till att de får arbeta med föråldrad utrustning och att de då inte kan arbeta 

så effektivt som de annars skulle kunna göra. Att få ny teknisk utrustning tar också tid 

menar en läkare. En BMA känner att den begränsade utrustningen leder till väntetider 

och missnöjda patienter. En sjuksköterska menar att den bristande ekonomin begränsar 

arbetet genom att personalen inte kan välja när de vill ha semester.   
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Vrooms förväntansteori 
 

11) Värdesätter du en bättre ekonomi på avdelningen? Hur visar du det?  

Samtliga av de intervjuade värdesätter en bättre ekonomi på avdelningen. Frågan på hur 

de visar det har en del svårt att besvara. Läkarna och den sjuksköterska som inte tänker 

på ekonomin visar inte att de värdesätter en bättre ekonomi och en BMA är osäker och 

vet inte.  Den andra BMA:n önskar en långtidsprognos och en hållbar budget. Den dåliga 

ekonomin är en stressfaktor och BMA:n upplever att sjukhuset inte hänger med i 

utvecklingen, utan  menar att det idag mer handlar att upprätthålla verksamheten än att 

utveckla den. Sjuksköterskans svar präglas av att denne bryr sig mer om patienterna än 

om ekonomin, ”fylla upp tiderna handlar inte om att få in så mycket pengar som möjligt, 

utan snarare om att hinna med så många patienter som möjligt. En lucka innebär inte en 

förlorad intäkt utan en patient mindre som får hjälp”. 

 

12) Hur arbetar ni idag för att få en bättre ekonomi?  

Ingen av de intervjuade känner att de arbetar för att få en bättre ekonomi. En av 

sjuksköterskorna säger att det som görs konkret från dennes sida är att dra ner på 

inköpskostnader, men bryr sig i slutändan ändå mer om patienten. 

 

13) Hur troligt är det att ekonomin kommer att förbättras det här året? Inom 5 år?   

Ingen av de intervjuade anser det troligt att ekonomin kommer att förbättras på kort eller 

lång sikt. En läkare menar dock att ekonomin på längre sikt eventuellt kommer att 

förbättras, men bara om sjukhuset börjar arbeta utifrån andra förutsättningar. Den andra 

läkaren och en sjuksköterska menar att det inte är troligt att ekonomin kommer att 

förbättras därför att utvecklingen av tekniken inte har gjort att det har blivit billigare. 

Patienter som tidigare har dött kan idag överleva tack vare den dyra teknikutvecklingen. 

Sjuksköterskan menar att ekonomin snarare kommer att försämras. En BMA svarar att 

det finns en liten förhoppning om bättre ekonomi om fler undersökningar börjar göras, 

som kan skapa intäkter. Denne menar att schemat är tomt idag och att det finns mycket 

dötid för personalen.  
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14) Känner du att du har ett ansvar för att bidra till en bättre ekonomi? Hur visar du 

det? 

Samtliga känner att de har ett ansvar att bidra till en bättre ekonomi. Läkarna känner 

dock inte att de visar sitt ansvar på något sätt. En läkare säger att ”lite av jobbet går ut på 

att tänka ekonomi”. En BMA menar att denne skulle vilja kunna påverka schemat för 

ekonomins skull, men det som görs konkret från BMA:s sida är att spara på elektroder 

och material. En sjuksköterska styr ledigheten efter när det passar sjukhuset att semester 

tas. Denne tänker på vad som blir mer effektivt gällande till exempel planering av 

patienter. Den andra sjuksköterskan bidrar till en bättre ekonomi genom at se till att fylla 

upp sin arbetstid så effektivt som möjligt. Däremot känner denne att det inte går att 

påverka ekonomin och att det inte spelar någon roll. När ledningen pratar om 

hundratusen kronor hit eller dit känner den svarande att dennes besparingar är ”som en 

droppe i havet”.  

 

15) I det du gör, känner du att du kan påverka ekonomin på avdelningen? 

     (i form av till exempel arbetsuppgifter och aktiva val) 

Läkarna känner att de i väldigt liten grad kan påverka ekonomin på avdelningen. En 

BMA tror att om det går att påverka schemat och boka in fler patienter i veckan tror 

denne att ekonomin kan påverkas. En sjuksköterska känner sig kunna påverka ekonomin 

genom att se till att det inte finns några tomma tider medan den andra sjuksköterskan 

känner att resultatet detta år inte kommer att påverka resultatet för nästa år. 

  

16) Känner du att ni arbetar mot ett mål eller en bild då ni arbetar för att förbättra 

ekonomin? 

Ingen av yrkesgrupperna känner att avdelningen arbetar mot ett mål eller en bild. En 

svarande kan inte ta de ekonomiska diskussionerna på allvar på grund av att ett eventuellt 

överskott ändå försvinner, samt att förutsättningarna konstant förändras. En budget som 

sätts upp kan ändras senare under året på grund av sparbeting menar denne. Samma 

person känner att avdelningen inte får ut något av besparingarna. En annan menar att det 

i grund och botten handlar om att arbeta mot nöjda patienter. Ett förslag från en av de 

intervjuade är att börja se över vilka remisser som bör prioriteras. Detta i syfte att sålla 

bort de som inte är sjuka och lägga mer tid på de sjuka barnen, menar denne.  
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Herzbergs motivations- och hygienteori 
  

17) Vad kan få dig att bidra till en bättre ekonomi på avdelningen?  

På den här frågan svarar de intervjuade ganska olika förutom ett gemensamt svar som de 

poängterar, möjligheten att få utvecklas genom att gå på kurs. En sjuksköterska menar att 

kurser är en belöning som går att leva länge på. Övrigt vill en läkare att det ska vara 

tydligare med prislistor för att få reda på vad allt kostar och var pengarna tar vägen. Den 

andra intervjuade läkaren vill få åka på kongresser samt få nyare teknisk utrustning. 

Läkaren nämner också lön, vilket även en BMA tar upp som också menar att det är 

önskvärt att få resultat av det som görs. En sjuksköterska skulle kunna bidra till en bättre 

ekonomi om det gagnar de hjärtsjuka barnen och att familjerna får en bättre vardag. 

Ytterligare menar samma sjuksköterska att en positiv stämning på avdelningen är 

viktigare än effektivitet vilket också skulle kunna vara ett incitament för att bidra till en 

bättre ekonomi.   

 

18) Finns det belöningar som skulle kunna öka din motivation i arbetet? Vilka?  

På den här frågan svarar samtliga yrkesgrupper att utvecklingsmöjligheter som att få gå 

på kurs skulle öka motivationen, även en högre lön är en bra belöning. En läkare ser 

också möjligheten att få åka på fler kongresser och att nyare teknisk utrustning skulle 

kunna öka motivationen. Även en sjuksköterska ser ny utrustning som en bra belöning 

om teamet presterat bra. En sjuksköterska skulle önska fler sociala företeelser med 

avdelningen.  

 

19) Vad har ni för belöningar på Barnkardiologiska mottagningen idag? Hur påverkar 

dessa dig i ditt arbete och din ekonomiska medvetenhet?  

Läkarna menar att det är ont om belöningar och att den belöningen som finns är 

möjligheten att få åka på kongresser (kongresser är endast för läkare, författarnas anm.). 

BMA och sjuksköterskorna säger att det inte finns några belöningar idag. Tidigare har 

möjligheten att få gå på kurs funnits, men möjligheten har försvunnit på grund av 

ekonomin.  
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20) Skulle de belöningar som finns idag på avdelningen behöva förändras? 

En läkare säger att det måste löna sig att arbeta effektivare och hårdare. (Eftersom de 

flesta anser att avdelningen inte har några belöningar idag har vi inte ställt den här frågan 

vid varje intervju, författarnas anm.). 

  

21) Hur är avdelningens kultur/stämning? 

Samtliga yrkesgrupper upplever att stämningen är bra men att det under stressiga 

perioder kan bli en tryckt stämning. Läkarna upplever att stämningen är god men att det 

finns en hierarki i form av inflytande över sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskorna 

upplever att alla är öppna och att stämningen är familjär.  

 

22) Präglar avdelningens eller sjukhusets ekonomi kulturen på avdelningen? Hur?  

Både BMA och en sjuksköterska upplever att ekonomin påverkar kulturen genom att 

personalen blir pessimistiska och att sparbeting leder till dålig stämning som leder till 

irritation och sänkning av motivationen. Den andra sjuksköterskan känner även att det i 

perioder är stressigt vilket pressar personalen att ta fler patienter som bidrar till en hätsk 

stämning, där personalen försöker skyffla över arbete på varandra. Endast läkarna 

upplever att ekonomin inte alls eller mycket lite präglar stämningen på avdelningen.  

 

Rättviseteori 
 

23) Känner du att dina kolleger arbetar för en bättre ekonomi på avdelningen? 

Varken läkare eller BMA upplever att deras kollegor arbetar för en bättre ekonomi. En 

läkare menar att ingen har det som primärt mål men att det finns en medvetenhet om att 

inte slösa.  En sjuksköterska tycker att BMA arbetar för en bättre ekonomi, medan 

sjuksköterskorna och läkarna är relativt duktiga respektive arbetar med en viss 

medvetenhet om ekonomin. Den intervjuade menar också att ingen sitter och slöar, alla 

arbetar så effektivt som de kan. Slutligen poängterar sjuksköterskan att de flesta tänker 

på patienterna och inte på ekonomi och pengar.   
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Den ekonomiska medvetenheten 
 

24) Känner du redan nu att den här intervjun kommer att förändra ditt ekonomiska 

tänkande?  

Här upplever alla intervjuade utom en att intervjun kommer att förändra deras 

ekonomiska tänkande på ett positivt sätt.  
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6     Analys 
Nedan följer analys av resultatet från intervjuerna. Vi presenterar vilka förutsättningar 

personalen behöver ha för att vara motiverade att arbeta för en bättre ekonomi. 

Analysen har lett fram till en modell som behandlar ett tillvägagångssätt för att få 

personalen att arbeta för en bättre ekonomi, denna modell presenteras i nästa kapitel.  

 

I en analys av resultaten har vi kommit fram till personalens placering på Maslows 

behovshierarki. Placeringen ger en grundläggande illustration över hur pass mottaglig 

personalen är för en utveckling av dess ekonomiska medvetenhet. Med hjälp av Vrooms 

förväntansteori har vi kunnat identifiera vilka aspekter som saknas för att personalen ska 

bli motiverad att arbeta för en bättre ekonomi. Genom frågorna som är knutna till 

Herzbergs teori hittar vi faktorer som påverkar personalens nöjdhet och motivation, 

vilket kan underlätta vid förändringar. Det bör även råda rättvisa förhållanden, vi ser 

huruvida alla i personalen arbetar för en bättre ekonomi idag eller inte.  

 

Den ekonomiska medvetenheten idag 

Det råder en osäkerhet kring vilket resultatet BKM hade år 2005, flera av de intervjuade 

svarade felaktigt och en del av dem som svarade korrekt gjorde det efter viss tveksamhet 

(fråga 8). Avdelningens ekonomi diskuteras under APT-träffar, målsättningen är att 

denna ska vara ett diskussionsforum, men är idag framförallt en informationsträff som de 

anställda inte känner sig delaktiga i. Personalen svarar dessutom olika på hur ofta mötena 

äger rum (fråga 9). Möjligen beror den bristande ekonomiska medvetenheten på APT-

mötenas utformning. 

 

Maslows behovshierarki 

Intervjuns fråga två till sju behandlar Maslows behovshierarki. De fundamentala behoven 

presenterades i Maslows behovshierarki under teorikapitlet och motsvaras av 

fysiologiska behov, trygghet, sociala behov, uppskattning och självförverkligande. 

Fysiologiska behov, trygghet och sociala behov är uppfyllda hos samtliga av de 

intervjuade, även om sammanhållningen (de sociala behoven) på hela avdelningen skulle 
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kunna förbättras. Det finns en önskan om mer uppskattning från kolleger och ledning 

samt möjlighet att få utvecklas mer i sitt arbete (fråga fyra och fem). Det är svårt att 

placera de intervjuade på ett bestämt steg i Maslows behovshierarki. De flesta av dem 

känner uppskattning och utvecklas till viss mån i sitt arbete, men de känner behov av att 

utvecklas mer samtidigt som det finns en klar önskan om att få mer uppskattning för det 

de gör. Vi placerar de anställda i Maslows behovshierarki med ena foten i uppskattning 

och den andra i självförverkligande enligt figur nedan.  

 

 
Figur 5. Personalen på BKM:s placering i Maslows behovshierarki. Källa egen. 

 

Vi anser att ett grundläggande krav för att kunna genomföra förändringar, eller påverka 

personalen till att bli mer ekonomiskt medveten, är att de är mottagliga för information. 

Chansen för detta ökar om personalens fundamentala behov är tillfredställda. Vi upplever 

att läkarna till en högre grad känner självförverkligande i sitt yrke än de övriga 

yrkesgrupperna, därför att de har möjlighet att utvecklas mer i sitt arbete genom att delta 

på kongresser och kurser trots den bristande ekonomin (se fråga 19), även om de inte 

känner att det är tillräckligt (se fråga sex). Att personalen generellt sett befinner sig högt 

upp i Maslows behovshierarki visar att de är mottagliga för att få en ökad ekonomisk 

medvetenhet, vilket ger avdelningen en bra utgångspunkt vid en kommande förändring. 

Om personalen bland annat inte hade känt trygghet i sin anställning eller att de inte 

respekterats i sitt arbete, skulle ingen energi läggas på fokusering av avdelningens 

ekonomiska situation.  
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Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer 

I Herzbergs teori identifieras personalen i tre olika grupper. Första gruppen innefattar 

anställda som är missnöjda och lågt motiverade, andra gruppen är ej missnöjda men lågt 

motiverade och grupp tre är både nöjda och motiverade. Personalen på BKM trivs i sin 

anställning och med sina arbetskamrater (fråga två och tre). Stämningen på avdelningen 

är familjär med en god sammanhållning där medarbetarna respekteras (fråga 21 och 

fyra). De anställda känner däremot att stämningen kan bli pressad under perioder som är 

stressiga (fråga 21). BMA och en sjuksköterska menar att personalen kan bli 

pessimistiska av ekonomin och att sparbeting leder till dålig stämning, irritation och en 

sänkning av motivationen (fråga 22). Stämningen präglas dessutom av en hopplöshet 

kring att personalen begränsas i sin möjlighet att få utvecklas i sitt yrke genom att gå på 

kurs (fråga 6) då pengarna inte räcker till. De anställda ser kursdeltagande som en 

belöning att öka motivationen. En sjuksköterska menar att det går att ”leva länge” på en 

kurs (fråga 17). Personalen ser dock inte att ekonomin kommer att förbättras i framtiden 

(fråga 13). En av de intervjuade upplever att dennes besparingar känns ”som en droppe i 

havet” (fråga 14) vilket uttrycks i en hopplöshet och en låg motivation till att hjälpa till 

med arbetet för en bättre ekonomi. Läkarna på avdelningen känner att de i liten grad kan 

påverka ekonomin och en sjuksköterska känner att resultatet detta år inte kommer att 

påverka resultatet nästa år (fråga 15). En BMA menar att det idag mer handlar om att 

upprätthålla verksamheten än att utveckla den (fråga 11). 

 

Utifrån intervjuerna har vi kommit fram till att personalen på BKM kan placeras i grupp 

två i Herzbergs teori. Grupp två innebär nöjd men inte motiverad personal. De är nöjda 

med sin anställning, sin lön, sina medarbetare och sin omgivning. Däremot sänks deras 

motivation på grund av sparbeting, samt att det inte finns pengar att gå på kurser och att 

en del anser att det personliga besparandet inte påverkar helheten. De anställda är således 

ej motiverade att arbeta för en bättre ekonomi. 

 

Vi anser att personal nöjd personal har lättare att sätta sina egna behov åt sidan och 

fokusera på avdelningens ekonomi. För att påverka grupp två till att bli mer motiverad att 

arbeta för en bättre ekonomi krävs det enligt Herzberg en fokusering på 

motivationsfaktorerna. Motivationsfaktorer är faktorer som ger inre belöningar, som till 

exempel möjlighet att få ta mer ansvar, befordran eller möjlighet att få utvecklas genom 
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att delta på kurser. I intervjuerna identifierade vi vilka motivationsfaktorer som finns för 

de anställda på BKM. Vi kom fram till att personalen önskar få mer uppskattning från 

ledningen (fråga 5) och att de gärna vill få tillbaka möjligheten att gå på kurs (fråga 17 

och 18). Framförallt den sistnämnda är en stor faktor för att öka motivationen och nämns 

flertalet gånger under respektive intervju. 

 

Förväntan om ett genomförbart mål och ett attraktivt, sannolikt utfall 

Förväntansteorin är en viktig teori för ledningen att ta i beaktning för att motivera 

personalen att arbeta för en bättre ekonomi. Teorin illustrerar de frågor som berör 

personalens motivation i uppgiften att arbeta mot ett mål. Det är viktigt att personalen 

upplever målet som attraktivt och sannolikt att uppnå. Dessutom måste personalen ha 

förmåga och kunskap att arbeta mot målet. Om inte ledningen kan visa att målet är 

attraktivt och uppnåbart kommer personalen ej att arbeta motiverat mot detta mål. Dessa 

förutsättningar står i ett multiplikativt förhållande till varandra. Utifall att något av 

kraven inte är uppfyllt uteblir motivationen hos personalen.  

 

Genom intervjun har det visat sig att avdelningen saknar ett uppsatt mål som 

sparbetingen på sikt kommer att leda till (fråga 16), en sjuksköterska menar att 

”sparandet detta år påverkar inte nästa år, det känns i stort meningslöst” (fråga 15). Ingen 

av de tillfrågade tror att det är sannolikt att ekonomin kommer att förbättras varken på 

kort eller på lång sikt (fråga 13). Ytterligare känner personalen inte att de i någon högre 

grad kan påverka ekonomin genom sitt arbete, på grund av att arbetsuppgifterna inte 

tillåter detta (fråga 15) eller som en sjuksköterska menar ”bidraget är en droppe i havet” 

(fråga 14).  

 

Vi anser att personalen enligt Vrooms förväntansteori inte är motiverade att arbeta för en 

bättre ekonomi, då det varken finns ett konkret mål eller är sannolikt att ekonomin 

kommer att förbättras. Det vi ser saknas från ledningen är således ett mål för avdelningen 

att arbeta mot, ett attraktivt mål som är sannolikt att uppnå och som personalen kan bidra 

till genom sitt arbete. De intervjuade menar att avdelningen inte arbetar för en bättre 

ekonomi idag (fråga 12) och att det dessutom saknas riktlinjer för vad de anställda kan 

göra i sitt arbete för att ekonomin ska bli bättre på avdelningen (fråga 9). Personalen 
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värdesätter dock en bättre ekonomi även om de flesta inte yttrar detta på något sätt (fråga 

11).  

 

Rättviseteori 

Rättviseteorin menar att en orättvis miljö kan påverka de anställda negativt och förhindra 

att incitament för en bättre ekonomi ger någon effekt. Det är viktigt med en målsättning 

att alla i personalen arbetar för en bättre ekonomi. Om endast en yrkesgrupp känner 

ägandeskap över att arbeta för en bättre ekonomi, kommer de troligtvis snart att tappa 

engagemanget om det finns personal som inte delar intresset.  

 

Från intervjuerna har vi fått fram att det är blandade åsikter kring huruvida kollegerna på 

avdelningen arbetar för en bättre ekonomi eller inte. Den generella åsikten är att fokus 

ligger på patienten och inte på avdelningens eller sjukhusets ekonomi. Däremot går det 

isär huruvida kollegerna arbetar effektivt eller inte (fråga 24).  
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7    Slutsats 
I följande kapitel besvarar vi vårt problem och syfte. Baserat på analysen som 

presenterades under föregående kapitel har vi konstruerat en modell för hur personalen 

på BKM kan arbeta för en bättre ekonomi på avdelningen.  

 

Hur kan personalen på Barnkardiologiska mottagningen motiveras att öka sin 

ekonomiska medvetenhet och motiveras att arbeta för en bättre ekonomi på avdelningen? 

Vår problemformulering ovan har vi brutit ned i två frågeställningar som beskriver hur 

personalen på BKM kan motiveras att öka sin ekonomiska medvetenhet samt hur 

personalen på BKM kan motiveras att arbeta för en bättre ekonomi på avdelningen.  

 

7.1 Ekonomiskt medveten personal 
Detta avsnitt svarar på huvudsyftet 

• Identifiera hur personalen på BKM kan motiveras att bli mer ekonomiskt medveten 

 

Under studiens gång har vi kommit fram till att den ekonomiska medvetenheten är en 

bland flera förutsättningar för att få personalen att arbeta för en bättre ekonomi. Därför 

har en större fokus lagts på helheten kring hur personalen kan motiveras att arbeta för en 

bättre ekonomi, där den ekonomiska medvetenheten finns behandlad.  

 

Vi frågade om de intervjuade kände att intervjun påverkat deras ekonomiska 

medvetenhet i någon grad. Fem av de sex intervjuade svarade att deras tankesätt 

förändrats kring avdelningens ekonomi. Spontant kommer de att tänka till en gång extra 

angående olika utgifter. Intervjun har öppnat upp dem på ämnet och åtminstone till en 

början kommer de antagligen att tänka mer ekonomiskt. Om en fyrtiofemminuters 

personlig intervju har en positiv effekt på personalens inställning kring ekonomin, är det 

möjligt att en dialog med de anställda kan räcka för att förändra den ekonomiska 

medvetenheten hos dem. En dialog där personalen ges utrymme att framföra sina tankar 

och idéer. Ekonomisk medvetenhet handlar framförallt om kunskap om ekonomin och 

således bör personalen bli informerade om avdelningens ekonomi och hur de kan 

hushålla med resurser i deras respektive arbete. Ett möjligt tillfälle för dessa diskussioner 
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är arbetsplatsträffarna som har det syftet, men som idag enligt de intervjuade främst 

fungerar som ett informationsmöte. 

 

7.2 Personal som arbetar för en bättre ekonomi 
Detta avsnitt svarar på huvudsyftet 

• Identifiera hur personalen på BKM kan motiveras att arbeta för en bättre ekonomi 

 

Vi har konstruerat en modell utifrån vår analys som presenterades i föregående kapitel. 

Modellen behandlar tillvägagångssättet för att motivera personalen på BKM att vilja 

arbeta för en bättre ekonomi.  

 

Modellen är baserad på Maslows behovshierarki, Herzbergs hygien- och 

motivationsfaktorer, Vrooms förväntansteori och personalens ekonomiska medvetenhet. 

Grunden i modellen är att personalen bör ha behoven i Maslows behovshierarki 

tillfredställda (steg 1), som en förutsättning att bli ekonomiskt medveten och motiveras 

att arbeta för en bättre ekonomi. Hygienfaktorer och motivationsfaktorer påverkar 

personalens nöjdhet och motivation (steg 2). Motivationen är kopplad till personalens 

vilja att arbeta för en bättre ekonomi och nöjdheten underlättar att fokusera på en bättre 

ekonomi. När personalen är nöjd, motiverad och ekonomiskt medveten utgår modellen 

från Vrooms förväntansteori som behandlar vad som krävs utifrån förväntat mål, 

sannolikhet och genomförbarhet för att få personalen motiverad att vilja arbeta för en 

bättre ekonomi (steg 3). Personalen måste då se ett attraktivt och sannolikt utfall, samt att 

de i sitt arbete kan genomföra förändringen. 
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Figur 6. Egen konstruerad modell för att motivera personal i offentlig verksamhet att arbeta för en bättre 

ekonomi. Källa egen. 

 

7.3 Tillämpning av modell 
I detta avsnitt beskriver vi hur modellen ska tillämpas på de anställda på BKM.  

 

I steg 1, behöver fokus läggas på de två sista behoven i Maslows behovshierarki, 

uppskattning och självförverkligande, då dessa inte är uppfyllda hos alla i personalen. 

Uppskattningsbehovet kan enkelt tillfredställas genom att ge personalen mer 

uppskattning för deras arbete. Det sista behovet i Maslows behovshierarki är 

självförverkligandet, vilket är kopplat till utveckling i arbetet. Behovet kan tillfredställas 

genom kursdeltagande, då personalen får möjlighet till personlig och professionell 

utveckling.  

 

I intervjuerna har flera av de svarande sagt att möjligheten att kunna gå på kurs är 

motiverande. Då ekonomin är svår att styra över kan det vara svårt för avdelningen att 

finansiera kurser. Ett alternativ som en svarande nämnde under sin intervju är 

möjligheten att söka stipendier. Förloppet att söka stipendium är dock tidskrävande, dels 

på grund av tiden det tar att finna rätt stipendium, dels på grund av den omfattande 
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ansökningen som kan krävas av den sökande. Om ledningen har möjlighet att göra 

information om stipendier och ansökningen tillgänglig för personalen är detta en gest 

som underlättar för personalen vilket i sin tur kan bidra till att fler får möjlighet att gå på 

kurs. Enligt personalen är kurserna utvecklande och en bidragande faktor till deras 

motivation. 

 

I steg 2 behöver enligt oss tre delmoment vara uppfyllda. Personalen behöver vara nöjd, 

motiverad och ekonomiskt medveten innan steg 3 kan tillämpas. Personalen på BKM är 

redan nöjd, men omotiverad  att arbeta för en bättre ekonomi (grupp 2, se kapitel sex 

Herzbergs hygien- och motivationsfaktorer). För att få personalen på BKM att bli mer 

motiverad bör Herzbergs motivationsfaktorer tas i beaktning, där personalen uttryckligen 

sagt att de önskar möjlighet att gå på kurs, samt mer uppskattning från kolleger och 

ledning. Den sistnämnda faktorn kommer dock att tillfredställas i steg 1 i modellen 

(uppskattningsbehovet i Maslows behovshierarki). Den ekonomiska medvetenheten 

kommer framförallt genom en dialog med personalen, där en förklaring om hur 

ekonomin fungerar på sjukhuset samt vad personalen kan göra för att förbättra 

situationen på avdelningen. Det kan till fördel även presenteras information om prislistor 

för material, instrument, etcetera. All personal bör ha tillgång till detta material liksom 

budgeten i syfte att kontinuerligt uppdatera sig på avdelningens ekonomi. Information 

om hur personalen i sitt arbete har möjlighet att påverka ekonomin på avdelningen är en 

viktig aspekt som finns med i Vrooms förväntansteori och behandlas i steg 3.  

 

Steg 2 glider naturligt in i steg 3 i och med Herzbergs motivationsfaktorer samt den 

ekonomiska medvetenheten som båda har en nära anknytning till Vrooms 

förväntansteori. När personalen är nöjd, blir mer motiverad och mer ekonomiskt 

medveten kommer nästa steg i modellen som behandlar Vrooms förväntansteori (steg 3). 

För att arbeta mot målet, en bättre ekonomi på avdelningen, behöver målet enligt Vrooms 

förväntansteori vara attraktivt. Detta skulle kunna vara kopplat till en belöning som till 

exempel att få gå på kurs, vilket är mycket eftertraktat hos personalen. En bättre ekonomi 

kan med andra ord leda till möjlighet för personalen att få gå på kurs. Rent teoretiskt är 

dock dilemmat att personalen kommer att arbeta mot det attraktiva målet om de känner 

en tillräcklig personlig utveckling (steg 1). Om personalen dock kan se kopplingen att en 

bättre ekonomi kan leda till fler kurser, som sedan kan hjälpa dem i sitt 
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självförverkligande kan personalen möjligen tänkas arbeta för en bättre ekonomi redan 

innan de deltagit i kurser. Se gärna kopplingen till Herzbergs motivationsfaktorer.  

 

Förutom att målet ska vara attraktivt bör enligt Vrooms förväntansteori personalen känna 

till hur de kan påverka ekonomin i sitt arbete. Ledningen bör således informera 

personalen om hur de konkret i sitt arbete har möjligheten att påverka ekonomin, vilket 

ligger nära till personalens ekonomiska medvetenhet. Personalen känner idag att det de 

gör i sitt arbete inte spelar någon roll för ekonomin, denna mentalitet bör förändras. De 

anställda måste även känna att målet är sannolikt att uppnå. Idag förväntar sig ingen av 

de intervjuade att ekonomin kommer att bli bättre på avdelningen, varken på kort eller på 

lång sikt. För att de ska kunna känna en delaktighet och att deras arbete påverkar 

ekonomin bör ledningen visa upp ett sannolikt mål för samtliga anställda. Gärna ett mål 

med uppsatta deadlines och en uppbackning av konkreta siffror, som gör målet mer 

trovärdigt.  

 

Sammanfattningsvis i steg 3 behöver personalen på BKM uppmärksammas om hur 

utfallet av att fokusera på en bättre ekonomi kommer att bli. Hur sannolikt är det att det 

blir det uttalade utfallet? Hur attraktivt är utfallet för personalen? Kommer personalen att 

klara av uppgiften? Viktiga frågor som individen kommer att påverkas av, och som det är 

viktigt att finna svar på.  

 

Modellen behandlar således olika faktorer som tillsammans leder till att personalen 

motiveras att arbeta för en bättre ekonomi. Dessa faktorer inkluderas av personalens 

behov utifrån Maslows behovshierarki, nöjdhet och motivation utifrån Herzbergs teori, 

ekonomisk medvetenhet samt förväntan om ett attraktivt, sannolikt och genomförbart mål 

enligt Vrooms förväntansteori. Det finns dock en ytterligare aspekt som kan påverka 

genomförandet av modellen. Den är av sådan karaktär att vi inte har tagit med den i 

modellen då den är svår att konkretisera, men bör ändå tas i beaktning. Om samtliga 

yrkesgrupper och individer inte känner sig delaktiga eller deltar i arbetet mot målet 

kommer genomförandet av modellen att hämmas. Som situationen ser ut idag finns det 

motsättningar av ekonomisk karaktär mellan yrkesgrupperna på BKM, inte bara 

lönemässigt men också huruvida de anställda bidrar till en bättre ekonomi eller inte. 

Enligt rättviseteorin kan en orättvis miljö, där det förekommer personal som motsätter sig 

att arbeta för en bättre ekonomi, påverka de anställda på ett negativt sätt vilket hämmar 
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övrig personals motivation. Ledningen bör föra en dialog med yrkesgrupper eller 

individer som inte vill arbeta för en bättre ekonomi. Förekommer det individer som 

motsätter sig ett mer ekonomiskt tänkande blir det svårt att ändra tankesättet hos hela 

personalen, då motsättningen kommer att spegla sig i avdelningens kultur. 
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8     Avslutande diskussion 
Följande kapitel innehåller lärdomar som kan dras av studien, vad som kan vara 

överförbart till andra situationer samt kritik till den forskning vi har gjort.  

 

8.1 Forskningsbidrag 
Vårt forskningsbidrag innebär en konkretisering av Maslows behovsteori, Herzbergs 

hygien- och motivationsteori samt Vrooms förväntansteori i en modell som kan tillämpas 

för att öka de anställdas ekonomiska medvetenhet. Modellen är framtagen för personalen 

på BKM men bör kunna tillämpas på andra avdelningar på Karolinska 

Universitetssjukhuset samt andra offentliga verksamheter om gemensamma drag och 

liknande förhållanden kan påträffas. Vi har använt oss av allmänna teorier för att sedan 

tillämpa dem på andra områden. I vår studie har vi upptäckt svårigheten med att motivera 

de anställda att arbeta för en bättre ekonomi i och med att det saknas incitament för att 

arbeta för en bättre ekonomi inom den offentliga sjukvården. Landstinget kan behöva 

tänka om vad gäller utformandet av sjukhusens ekonomiska struktur. Avdelningarna 

täcker idag varandras underskott genom att vinster på en avdelning fördelas för att täcka 

förluster på andra avdelningar. Möjligen finns det en bättre lösning.  

 

8.2 Förslag till vidare forskning 
Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att studera skillnader mellan den privata 

och offentliga sjukvården, för att se hur de skiljer sig åt ekonomiskt och 

effektivitetsmässigt. Den offentliga verksamheten skiljer sig markant ifrån den privata 

sektorn framförallt inom den ekonomiska aspekten. Inom den privata sjukvården finns 

mer incitament för att arbeta effektivt. Dessa resultat kan vara grund för en förändring 

inom den offentliga sjukvården. Som det ser ut idag uppmuntras inte de anställda i den 

offentliga sjukvården att bli mer effektiva i sitt arbete på grund av att det extra resultat de 

presterar inte gagnar dem utan försvinner in i sjukhuset eller landstinget. 
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8.3 Kritik till vår studie 
Modellen är ett redskap för sektionschefen på BKM som ska underlätta att få personalen 

på BKM motiverad att arbeta för en bättre ekonomi. Modellen är inte fastställd genom en 

induktiv metod, utan härledd ur teorier, den har således inget empiriskt belägg. Den 

empiri vi har använt i vår modell är knuten till respektive teori vilket inte innebär att 

empirin enbart är kopplad till modellen. Empirin hämtades utan vetskap om hur resultatet 

i slutändan skulle te sig, vilket är vanligt vid en kvalitativ studie. Modellen är således 

bitvis uppbyggd av de teorier vi använt. Vi har satt teorierna i relation till varandra, där 

den ena teorin kan påverka den andra vilket det inte finns ett praktiskt belägg för. 

Däremot finns det kopplingar mellan teorierna som vi har tagit fasta på i den modell vi 

har byggt upp. Maslows uppskattningsbehov och behov om självförverkligande leder in 

på Herzbergs motivationsfaktorer som i sin tur leder in på Vrooms förväntansteori. Den 

främsta kritiken till vår studie ligger dock i avsaknaden av en empirisk grund, men det får 

en kvalitativ studie med induktiv karaktär motbevisa.   

 

Som nämndes i avgränsningen kan problemet ses ur olika perspektiv, där vi har valt att 

behandla det ur ett motivationsperspektiv. För att få en bättre helhetsbild av problemet 

kan även kommunikationsteorier och organisationsteorier användas. Det är inte enbart ett 

motivationsproblem, men vi anser att det går att angripa problemet ur enbart detta 

perspektiv.  
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Bilaga 1 

Presentation 
Vi går på ekonomlinjen på Stockholms Universitet och skriver vår kandidatuppsats i 
företagsekonomi. Vår uppsats handlar om att undersöka om det finns incitament hos 
personalen på BKM för att få en ökad ekonomisk medvetenhet. Det ska i sin tur bidra till en 
förbättring av ekonomin på avdelningen. Uppsatsen bygger på intervjuer. Våra frågor är 
baserade på teori, och vårt syfte med intervjuerna är att kartlägga om och vilka incitament 
det finns på BKM. Vi vill att uppsatsen ska utgå från de anställdas uppfattning och idéer, i 
och med att de är insatta i verksamheten och bäst förstår sig på den.  
 
Intervjufrågor 

1) Vad har du för arbetsuppgifter?  
 

Maslows behovshierarki 
2) Hur trivs du med ditt arbete och dina arbetsuppgifter? 
3) Känner du dig trygg i din anställning? 
4) Hur är sammanhållningen på avdelningen? 
5) Får du uppskattning för det du gör?  
6) Känner du att du utvecklas i ditt arbete?  
7) Vad driver dig att arbeta?  

 

Den ekonomiska medvetenheten idag 
8) Vet du hur avdelningens ekonomi ser ut idag (resultat)? Var det ett positivt eller 

negativt resultat år 2005? 
9) Förs det en diskussion kring avdelningens ekonomi? (på möten, fikarummet) - Känner 

du dig delaktig i den ekonomiska diskussionen?  
10) Känner du att du begränsas av avdelningens ekonomi? Hur yttrar det sig? 

 

Vrooms förväntansteori 
11) Värdesätter du en bättre ekonomi på avdelningen? Hur visar du det? Hur påverkar 

det ditt arbete? 
12) Hur arbetar ni idag för att få en bättre ekonomi? 
13) Hur troligt är det att ekonomin kommer att förbättras det här året? Inom 5 år?  
14) Känner du att du har ett ansvar för att bidra till en bättre ekonomi?  
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15) I det du gör, känner du att du kan påverka ekonomin på avdelningen? (i form av t ex 
arbetsuppgifter, aktiva val) 

16) Känner du att ni jobbar mot ett mål eller en bild då ni arbetar för att förbättra 
ekonomin? 

 

Herzbergs hygien- och motivationsteori 
17) Vad kan få dig att bidra till en bättre ekonomi på avdelningen?  
18) Finns det belöningar som skulle kunna öka din motivation i arbetet (allmänt, behöver 

inte finnas på avdelningen)? Vilka?  
19) Vad har ni för belöningar på Barnkardiologiska mottagningen idag? Hur påverkar 

dessa dig i ditt arbete och för din ekonomiska medvetenhet?  
20) Skulle de belöningar som finns idag på avdelningen behöva förändras? 
21) Hur är avdelningens kultur/stämning? 
22) Präglar avdelningens eller sjukhusets ekonomi kulturen på avdelningen? Hur?  

 

Rättviseteori 
23) Känner du att dina kolleger arbetar för en bättre ekonomi på avdelningen? 

 

Den ekonomiska medvetenheten 

24) Känner du redan nu att den här intervjun kommer att förändra ditt ekonomiska 
tänkande? 
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Bilaga 2  
 

Intervjufrågor 
 
Personlig intervju 25 april 2006 
 

1) Vad har du för arbetsuppgifter?  
Jag är sjuksköterska och arbetar heltid. Jag är omvårdnadsspecialist och har tidigare varit 
avdelningschef.  
 
 
Maslows behovshierarki 
 

2) Hur trivs du med ditt arbete och dina arbetsuppgifter?  
Mycket bra. 

 
3) Känner du dig trygg i din anställning? 

Ja. 
 

4) Hur är sammanhållningen på avdelningen? 
Bra, idag är det totalt 5 sjuksköterskor, det var en när jag började. Det är en positiv stämning 
och låg omsättning på personalen. I perioder är det pressat vilket gör att situationer blir 
stressade.  

 
5) Får du uppskattning för det du gör?  

Ja, mest från föräldrar och patienter. Jag får även uppskattning från ledningen och de skolor 
jag besöker. Uppskattningen bland kollegor är inte så hög.  

 
6) Känner du att du utvecklas i ditt arbete?  

Ja, eftersom man får följa patienterna under en lång tid. Vilket leder till att man kan se hur 
saker och ting utvecklas.  

 
7) Vad driver dig att arbeta?  

Att det ska bli en bättre vardag för familjerna. Det är spännande med tonåringar.  
 

Den ekonomiska medvetenheten idag 
 

8) Vet du hur avdelningens ekonomi ser ut idag (resultat)? Var det ett positivt eller 
negativt resultat år 2005? 

Positivt 2005. 
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9) Förs det en diskussion kring avdelningens ekonomi? (på möten, fikarummet) 

Känner du dig delaktig i den ekonomiska diskussionen?  
Ja. På APT- möten (arbetsplatsträffar). Jag känner inte att det leder någon vart. Jag är aktiv på 
fikamötena, då det framförallt diskuteras konsekvenser av sparbeting.  
 

10) Känner du att du begränsas av avdelningens ekonomi? Hur yttrar det sig? 
Ja, det talas alltid om pengar, vilket gör att man inte kan arbeta fritt, påverkar olika val man 
gör i arbetet, bland annat i undersökningar. Kan t ex inte välja när man ska ta semester. 
Känner en begränsning i att man inte kan påverka.   
 

Förväntansteori 
 

11) Värdesätter du en bättre ekonomi på avdelningen? Hur visar du det? Hur påverkar 
det ditt arbete? 

Ja. Om man har gjort ett bra jobb borde man få en morot. Om det blir ett överskott vill jag att 
man ska kunna investera i en ny apparat, istället för att överskottet går till den stora potten.  

 
12) Hur arbetar ni idag för att få en bättre ekonomi? 

Vi arbetar inte för en bättre ekonomi eftersom allt sker centralt. Det ledningen gör är att styra 
patienter till Uppsala på remiss. 
 

13) Hur troligt är det att ekonomin kommer att förbättras det här året? Inom 5 år?  
Nej! Ekonomin kommer snarare försämras, då teknikutvecklingen har gjort att fler patienter 
och svårare patienter kan hållas vid liv, vilket kostar mer.  
 

14) Känner du att du har ett ansvar för att bidra till en bättre ekonomi?  
Ja. Hur man tar ut semester och styr ledigheten efter när det passar sjukhuset att semester tas. 
Att man inte köper material. Jag tänker på vad som blir mer effektivt, hur man planerar in 
patienter.  
 

15) I det du gör, känner du att du kan påverka ekonomin på avdelningen? (i form av t 
ex arbetsuppgifter, aktiva val) 

Ja, genom att se till att det inte finns några tomma tider.  
 

16) Känner du att ni jobbar mot ett mål eller en bild då ni arbetar för att förbättra 
ekonomin? 

Vi måste först och främst få det att gå ihop. Det som ytterligare kan göras att se över vilka 
remisser som ska prioriteras och sålla bort de som inte är sjuka och lägga mer tid på de sjuka 
barnen. Ta in rätt patient helt enkelt.  
 
 
Herzbergs hygien- och motivationsteori 
 

17) Vad kan få dig att bidra till en bättre ekonomi på avdelningen?  
Att det gagnar de hjärtsjuka barnen och att familjerna får en bättre vardag. En positiv 
stämning på avdelningen är viktigare än effektivitet. Jag skulle vilja se mindre administrativt 
arbete och arbeta mer kliniskt, detta skulle också vara en morot.  
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18) Finns det belöningar som skulle kunna öka din motivation i arbetet (allmänt, 

behöver inte finnas på avdelningen)? Vilka?  
Om teamet har presterat bra, så skulle en belöning kunna vara att köpa in ny apparatur som 
kan gynna både personal och patienter. Att få åka på kurs och konferens är en bra belöning. 
Under 36 års tid har jag varit med om två julmiddagar.  
 

19) Vad har ni för belöningar på Barnkardiologiska mottagningen idag? Hur påverkar 
dessa dig i ditt arbete och för din ekonomiska medvetenhet?   

Inga, det känns lite tomt.  
 

20) Skulle de belöningar som finns idag på avdelningen behöva förändras? 
(Vi ställde inte den här frågan författarnas anm.) 
 

21) Hur är avdelningens kultur/stämning? 
Positiv. Vissa perioder är mer kämpiga, men det finns en öppenhet.  
 

22) Präglar avdelningens eller sjukhusets ekonomi kulturen på avdelningen? Hur? 
(Finns det en ekonomisk medvetenhet i kulturen?) 

Sparbetingen leder till dålig stämning som leder till irritation och sänkning av motivationen.   
 

23) Påverkar den tid du spenderar med dina patienter din motivation? 
(Vi ställde inte den här frågan författarens anm) 
 
 
Rättviseteori 
 

24) Känner du att dina kolleger arbetar för en bättre ekonomi på avdelningen? 
BMA arbetar för en bättre ekonomi. Sjuksköterskorna arbetar ganska bra och läkarna med en 
viss medvetenhet.  
 
 
Den ekonomiska medvetenheten  
 

25) Känner du redan nu att den här intervjun kommer att förändra ditt ekonomiska 
tänkande?  

Ja. Jag har blivit medveten om att hon har ekonomin mer i ryggmärgen än vad jag trodde.  
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor 
 

Personlig intervju 20 april 2006 
 
 

1) Vad har du för arbetsuppgifter?  
Jag arbetar som läkare på heltid. 
 
Maslows behovshierarki 
 

2) Hur trivs du med ditt arbete och dina arbetsuppgifter? Hur länge? 
Jag trivs bra i stort sett. Jag tycker inte det är ett dåligt jobb.  

 
3) Känner du dig trygg i din anställning? 

Ja.  
 

4) Hur är sammanhållningen på avdelningen? 
Sammanhållningen är väldigt god, i alla fall inom läkargruppen. För avdelningen är den inte 
fullt lika god främst på grund av personliga orsaker. Vi Läkare har mer gemensamt för vi är 
jämnåriga och är i samma fas i livet. 

 
5) Får du uppskattning för det du gör?  

Ja det får jag från patienterna. Sjukhuset som en helhet har inga centrala incitament för 
uppskattning. Ju mindre man gör och ju färre patienter man tar, desto billigare för 
sjukhusledningen. Jag gillar inte ekonomiska mått för att det här är en humanitär verksamhet.  
 

6) Känner du att du utvecklas i ditt arbete?  
Ja, men det borde finnas mer tid för att ta in andra erfarenheter. Det är för mycket rutin i 
sjukvården och det finns inte tid för vidareutbildning.  

 
7) Vad driver dig att arbeta?  

Det är roligt jobb, lönen samt att få träffa barn och deras föräldrar.  
 

Den ekonomiska medvetenheten idag 
 

8) Vet du hur avdelningens ekonomi ser ut idag (resultat)? Var det ett positivt eller 
negativt resultat år 2005? 

Ekonomin går runt i förhållande till budgeten. Resultatet är positivt men nära noll. Det var i 
alla fall inte negativt.  
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9) Förs det en diskussion kring avdelningens ekonomi? (på möten, uppdateringar, 
fikarummet) - Känner du dig delaktig i den ekonomiska diskussionen?  

Ja, på APT-möten (arbetsplatsträffar). Där diskuteras det inte hur arbetarna ska göra för att 
förbättra ekonomin. Det diskuteras inte heller i vardagliga samtal. Mötena är mer information 
om varför man inte får göra på ettdera sättet.  
 

10) Känner du att du begränsas av avdelningens ekonomi? Hur yttrar det sig? 
Nej. För 10-15 år sedan visste jag inte vad saker kostar. Idag vet jag mer.  
Jag tänker kanske till en gång extra om en viss dyrare undersökning behövs, men doktorn är i 
slutändan alltid ansvarig för patienten. 

Vrooms förväntansteori 
 

11) Värdesätter du en bättre ekonomi på avdelningen? Hur visar du det? Hur påverkar 
det ditt arbete? 

Ja, men jag visar det inte. Jag diskuterar däremot vad som behövs, och tänkandet finns där.  
 

12) Hur arbetar ni idag för att få en bättre ekonomi? 
Vi arbetar inte för en bättre ekonomi, åtminstone inte som ett primärt mål. Att få en bättre 
ekonomi innebär att arbeta mindre, ta mindre patienter. Jag känner till det interna köp- och 
säljsystemet, och hur landstinget får rabatt på överskottet av patienter.  
 

13) Hur troligt är det att ekonomin kommer att förbättras det här året? Inom 5 år?  
Det är inte troligt, det kommer inte att bli bättre. Det känns tråkigt och det känns som ett 
dystert perspektiv. Utvecklingen av tekniken har inte gjort att det har blivit billigare, utan 
patienter som tidigare har dött kan idag överleva tack vare den dyra teknikutvecklingen. 
 

14) Känner du att du har ett ansvar för att bidra till en bättre ekonomi?  
Ja, men visar det inte. Men försöker vara smart i sina val.  
 

15) I det du gör, känner du att du kan påverka ekonomin på avdelningen? (i form av t 
ex arbetsuppgifter, aktiva val) 

Väldigt lite. Intäktssidan har låsta ramar, det är dock farligt med en rörlig intäkt. 
 

16) Känner du att ni jobbar mot ett mål eller en bild då ni arbetar för att förbättra 
ekonomin? 

Nej, man gör det bästa för patienterna med den ekonomin man har. Man får inget ut av 
besparingarna. 
 
Herzbergs hygien- och motivationsteori 
 

17) Vad kan få dig att bidra till en bättre ekonomi på avdelningen?  
Det bör vara tydligare med prislistor, vad saker kostar och var pengarna tar vägen.  
 

18) Finns det belöningar som skulle kunna öka din motivation i arbetet (allmänt, 
behöver inte finnas på avdelningen)? Vilka?  

Lönesättningen. 
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19) Vad har ni för belöningar på Barnkardiologiska mottagningen idag? Hur påverkar 
dessa dig i ditt arbete och för din ekonomiska medvetenhet?  

Lönesättning och forskningstid.  
 
20) Skulle de belöningar som finns idag på avdelningen behöva förändras? 

(Vi ställde inte den här frågan författarnas anm.) 
 

21) Hur är avdelningens kultur/stämning? 
God. Sjuksköterskor har varit aktiva mot en bättre ekonomi. 
 

22) Präglar avdelningens eller sjukhusets ekonomi kulturen på avdelningen? Hur? 
(Finns det en ekonomisk medvetenhet i kulturen?) 
Nej, eller kanske periodvis om man när rädd att förlora jobbet på grund av sparbeting.  

 
23) Påverkar den tid du spenderar med dina patienter din motivation? 

Ja, kanske.  
 
Rättviseteori 
 

24) Känner du att dina kolleger arbetar för en bättre ekonomi på avdelningen? 
Ingen som arbetar har en bättre ekonomi som primärt mål men det finns en medvetenhet om 
att inte slösa.  
 
Den ekonomiska medvetenheten  
 

25) Känner du redan nu att den här intervjun kommer att förändra ditt ekonomiska 
tänkande?  

Ja.  
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Bilaga 4 
 

Intervjufrågor 
 

 
Personlig intervju 25 april 2006 
 
 

1) Vad har du för arbetsuppgifter?  
Läkare, heltid. 
 

Maslows behovshierarki 
 

2) Hur trivs du med ditt arbete och dina arbetsuppgifter? Hur länge? 
Bra, det är ett jättekul arbete. Jag har arbetat sedan 1999.  

 
3) Känner du dig trygg i din anställning? 

Ja. 
 

4) Hur är sammanhållningen på avdelningen? 
Sammanhållningen är bra med den kunde vara bättre. Alla skulle kunna arbeta mot samma 
mål vad gäller kvalitet och effektivitet.  
 

5) Får du uppskattning för det du gör?  
Ja. 
 

6) Känner du att du utvecklas i ditt arbete?  
Ja. 
 

7) Vad driver dig att arbeta? 
Krav från arbetsgivare, patient, ledningen. Yrket är roligt, självgenererande.  
 

Den ekonomiska medvetenheten idag 
 

8) Vet du hur avdelningens ekonomi ser ut idag (resultat)? Var det ett positivt eller 
negativt resultat år 2005? 

Ungefär. God balans, men något negativt resultat.  
 

9) Förs det en diskussion kring avdelningens ekonomi? (på möten, uppdateringar, 
fikarummet) - Känner du dig delaktig i den ekonomiska diskussionen?  

Något. 3-4 gånger per år håller Bo möten. Under fika och vardagsdiskussioner pratas det 
framförallt om konsekvenser av beslut på grund av sparbeting.  
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10) Känner du att du begränsas av avdelningens ekonomi? Hur yttrar det sig? 
Ja, får inte alltid välja de effektivaste lösningarna, bl.a. pga. föråldrad teknisk utrustning. Det 
tar tid att få ny teknisk utrustning. Personalen räcker inte alltid till.  
 
 
Förväntansteori 
 

11) Värdesätter du en bättre ekonomi på avdelningen? Hur visar du det? Hur påverkar 
det ditt arbete? 

Ja, tycker att det är bra med en god ekonomi. 
 
12) Hur arbetar ni idag för att få en bättre ekonomi? 

Vet inte.  
 

13) Hur troligt är det att ekonomin kommer att förbättras det här året? Inom 5 år? 
Det känns inte troligt. På längre sikt kanske om man arbetar utifrån andra förutsättningar. 

 
14) Känner du att du har ett ansvar för att bidra till en bättre ekonomi?  

Ja, det har jag väl, men lite av jobbet går ut på att tänka ekonomi. 
 

15) I det du gör, känner du att du kan påverka ekonomin på avdelningen? (i form av  
 t ex arbetsuppgifter, aktiva val) 

Väldigt lite.  
 

16) Känner du att ni jobbar mot ett mål eller en bild då ni arbetar för att förbättra 
ekonomin? 

Nej. Känns som ett låtsasekonomiskt spel. Man tar inte de ekonomiska diskussionerna på 
allvar, pga. att ett eventuellt överskott ändå försvinner, samt att förutsättningarna hela tiden 
förändras. En budget som sätts upp kan ändras senare i året pga. sparbeting. 
 
Herzbergs hygien- och motivationsteori 
 

17) Vad kan få dig att bidra till en bättre ekonomi på avdelningen?  
Det måste finnas incitament till att arbeta hårdare och effektivare. Lön, 
utvecklingsmöjligheter, få åka på kongress, nyare teknisk utrustning.  
 

18) Finns det belöningar som skulle kunna öka din motivation i arbetet (allmänt, 
behöver inte finnas på avdelningen)? Vilka?  

Lön, utvecklingsmöjligheter, få åka på kongress, nyare teknisk utrustning.  
 
19) Vad har ni för belöningar på Barnkardiologiska mottagningen idag? Hur påverkar 

dessa dig i ditt arbete och för din ekonomiska medvetenhet?  
Det är ont om belöningar. Läkare får åka på kongress 

 
20) Skulle de belöningar som finns idag på avdelningen behöva förändras? 

Ja, det måste löna sig att arbeta effektivt och hårdare.  
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21) Hur är avdelningens kultur/stämning? 

Stämningen är skämtsam. Det finns en hierarki i form av inflytande över sina arbetsuppgifter 
och mer för läkare än för till exempel sekreterare.  

 
22) Präglar avdelningens eller sjukhusets ekonomi kulturen på avdelningen? Hur? 

(Finns det en ekonomisk medvetenhet i kulturen?) 
Väldigt lite.  
 
 
Rättviseteori 
 

23) Känner du att dina kolleger arbetar för en bättre ekonomi på avdelningen? 
Det är inget primärt mål. Ligger långt bak i tanken.  
 
Den ekonomiska medvetenheten  
 

24) Känner du redan nu att den här intervjun kommer att förändra ditt ekonomiska 
tänkande?  

Nej, inte i så stor utsträckning.  
 
 

 59



Bilaga 5 
 

Intervjufrågor 
Personlig intervju 19 april 2006 
 

1) Vad har du för arbetsuppgifter?  
Jag är sjuksköterska och arbetar 75%. 
 

Maslows behovshierarki 
2) Hur trivs du med ditt arbete och dina arbetsuppgifter? 

Jag trivs bra. 
 

3) Känner du dig trygg i din anställning? 
Ja, verkligen. Det är en av fördelarna med att jobba för landstinget.  
 

4) Hur är sammanhållningen på avdelningen? 
Den är bra. 
 

5)  Får du uppskattning för det du gör?  
Ja, det får jag, men det kunde vara bättre. De närmsta kollegerna uppmuntrar varandra, men 
jag skulle gärna se mer uppmuntran från ledningen.  
 

6) Känner du att du utvecklas i ditt arbete?  
Ja. 
 

7) Vad driver dig att arbeta?  
Mina patienter, då glömmer jag ekonomin helt.  
 

Den ekonomiska medvetenheten idag 
8) Vet du hur avdelningens ekonomi ser ut idag (resultat)? Var det ett positivt eller 

negativt resultat år 2005? 
Jag är tveksam, är inte så insatt i ämnet ekonomi. Jag tror att resultatet blev positivt 2005.  
 

9) Förs det en diskussion kring avdelningens ekonomi? (på möten, fikarummet) - 
Känner du dig delaktig i den ekonomiska diskussionen?  

En gång om året går vi igenom budgeten och utfallet. En gång varje månad har vi 
arbetsplatsträffar. Vilket innebär att all personal får information om ekonomin och vad som 
händer. Tanken är att det ska vara ett diskussionsforum, men det är mer ett informationsmöte. 
Jag känner mig inte delaktig i diskussionen.  
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Det förs mer informella diskussioner under luncherna, som jag ibland är delaktig i. Dessa 
fungerar mer som en ventil, och jag tycker inte att vi påverkar ekonomin med dem.  
 

10) Känner du att du begränsas av avdelningens ekonomi? Hur yttrar det sig? 
Nej, eftersom jag inte tänker på det. Jag handlar mer här och nu med patienten. Koncentrerar 
mig på min patient. Jag känner dock av att ekonomin påverkar avdelningens personal i form 
av stress. Vissa arbetsuppgifter blir lidande, till exempel skulle en arbetstelefon vara öppen 
hela dagen, men idag hade telefonsvararen varit på konstant. Jag handlar dock inte annorlunda 
på grund av ekonomin.  
 

Vrooms förväntansteori 
11) Värdesätter du en bättre ekonomi på avdelningen? Hur visar du det? Hur påverkar 

det ditt arbete? 
Jag värdesätter en bättre ekonomi. Jag har ansvar för inköp av engångsprodukter och jag 
tänker alltid på att köpa det billigare alternativet. Jag bryr mig dock mer om patienterna än om 
ekonomin. Att fylla upp tider handlar inte om att få in så mycket pengar som möjligt, utan 
snarare att hinna med så många patienter som möjligt. En lucka innebär inte en förlorad intäkt 
utan en patient mindre som får hjälp.  
 

12) Hur arbetar ni idag för att få en bättre ekonomi? 
Spontant vet jag inte. Det jag gör konkret är att dra ner på inköpskostnaderna för det jag 
ansvarar för, men i slutändan bryr jag mig ändå mer om patienten.  
 

13) Hur troligt är det att ekonomin kommer att förbättras det här året? Inom 5 år?  
Inte troligt inom 5 år. Det pratas om att det här året går bättre än föregående år, men jag vet 
inte om det kommer att stämma i slutändan.  
 

14) Känner du att du har ett ansvar för att bidra till en bättre ekonomi?  
På sätt och vis känner jag att jag har det. I form av beställningar och inte ha några luckor, utan 
fylla upp min arbetstid så effektivt som möjligt. Jag känner inte att jag  kan påverka ekonomin 
så mycket, det spelar inte så stor roll ändå. Jag hör hur ledningen pratar om hundratusen 
kronor hit eller dit. Mina besparingar känns som en droppe i havet. Något meningslöst. 
 

15) I det du gör, känner du att du kan påverka ekonomin på avdelningen? (i form av t 
ex arbetsuppgifter, aktiva val) 

Inga nya svar. 
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16) Känner du att ni jobbar mot ett mål eller en bild då ni arbetar för att förbättra 
ekonomin? 

Nej, jag vet i alla fall inte hur mycket pengar som vi får nästa år. I grund och botten handlar 
det om att arbeta mot nöjda patienter. Det inte känns som att prestationen, sparandet, detta år 
påverkar nästkommande år. Det känns i stort meningslöst.  
 

Herzbergs hygien- och motivationsteori 
17) Vad kan få dig att bidra till en bättre ekonomi på avdelningen?  

Mindre stress för personalen och mer information om budgeten skulle kunna leda till att jag 
arbetar mer för en bättre ekonomi. Skulle jag bli ombedd på ett positivt sett att göra något, så 
kan jag  tänka mig att göra det. 
 

18) Finns det belöningar som skulle kunna öka din motivation i arbetet (allmänt, 
behöver inte finnas på avdelningen)? Vilka?  

Utvecklingsmöjligheter såsom kurser, går att leva på länge. Högre lön.  
 

19) Vad har ni för belöningar på Barnkardiologiska mottagningen idag? Hur påverkar 
dessa dig i ditt arbete och för din ekonomiska medvetenhet?  

Lönesamtal. Tidigare har kurser funnits med, idag är det osäkert om ekonomin kommer att 
räcka till för att skicka personal på kurs. Jag har tidigare fått åka på 3-4 kurser under det 
senaste 1½ året. 
 

20) Skulle de belöningar som finns idag på avdelningen behöva förändras? 
(Vi ställde inte den här frågan författarnas anm.) 
 

21) Hur är avdelningens kultur/stämning? 
Trevlig, personalen fungerar som en familj.  
 

22) Präglar avdelningens eller sjukhusets ekonomi kulturen på avdelningen? 
I perioder är det stressigt vilket pressar personalen att ta fler patienter och bidrar till en hätsk 
stämning, där personalen försöker skyffla över arbete på varandra.  

 
Rättviseteori 

23) Känner du att dina kolleger arbetar för en bättre ekonomi på avdelningen? 
Ingen sitter och slöar, alla arbetar så effektivt som de kan. De flesta tänker på patienterna och 
inte på ekonomi och pengar. 
 

Den ekonomiska medvetenheten 
24) Känner du redan nu att den här intervjun kommer att förändra ditt ekonomiska 

tänkande? 
(Vi ställde inte den här frågan författarnas anm.) 
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Bilaga 6 
 

Intervjufrågor 
 
Personlig intervju, 20 april 2006 
 

1)Vad har du för arbetsuppgifter?  
Jag är biomedicinskanalytiker i klinisk fysiologi och sektionsansvarig (jag har hand om 
schemaläggningen för analytikerna), men har inget ekonomiskt ansvar. Heltidsanställd. 

 

Maslows behovshierarki 
2) Hur trivs du med ditt arbete och dina arbetsuppgifter? 

Jag trivs bra som biomedicinskanalytiker men inte som sektionsansvarig då det är en 
svårarbetad administration.  
 

3) Känner du dig trygg i din anställning? 
Ja 
 

4) Hur är sammanhållningen på avdelningen? 
Alla har en personlig respekt för varandra, det förekommer ingen mobbning. Det finns en viss 
hierarki och vissa gränser mellan professionerna.  
 

5) Får du uppskattning för det du gör?  
Ja, det får jag, men man är generellt sett dåliga på att ge beröm på avdelningen för att alla vill 
så mycket.  
 

6) Känner du att du utvecklas i ditt arbete?  
Ja, tekniken förändras ständigt vilket ger en utveckling i sig, men det finns inga medel för att 
utvecklas utbildningsmässigt. 
 

7) Vad driver dig att arbeta?  
Det är en rolig sysselsättning. Jag får även undervisa läkare vilket är roligt.  
 

Den ekonomiska medvetenheten idag 
8) Vet du hur avdelningens ekonomi ser ut idag (resultat)? Var det ett positivt eller 

negativt resultat år 2005? 
Karolinska sjukhuset drabbas av sparbeting och går minus, landstinget går dock plus. 
Avdelningen gick med ett ganska litet minus förra året.  
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9) Förs det en diskussion kring avdelningens ekonomi? (på möten, fikarummet) - 
Känner du dig delaktig i den ekonomiska diskussionen?  

Under varje APT pratas det om ekonomin, men fokus ligger hela tiden på att saker inte får 
kosta.  
 

10) Känner du att du begränsas av avdelningens ekonomi? Hur yttrar det sig? 
Ja, jag kan inte välja de material som är bra för oss. Engångsartiklar väljs ur en katalog, som 
landstinget upphandlar om. Vi får köpa in begagnade möbler. Det finns inga 
ersättningspengar idag. Den dåliga ekonomin går ut över att man inte utvecklas.  
 

Vrooms förväntansteori 
11) Värdesätter du en bättre ekonomi på avdelningen? Hur visar du det? Hur påverkar 

det ditt arbete? 
Ja, jag skulle vilja ha en långtidsprognos. Jag vill kunna veta att man kan skicka någon på 
kurs. Idag fås ingen hållbar budget. Det är en stressfaktor, vi hänger inte med i utvecklingen. 
Vi ska bara upprätthålla verksamheten, ej utveckla den. Vi får inte delta i andra sammanhang. 
Läkargruppen satsas det dock pengar på.  

 
12) Hur arbetar ni idag för att få en bättre ekonomi? 

Positivt resultat vägs samman avdelningarna emellan. Allt ska vägas mot varandra.  
 

13) Hur troligt är det att ekonomin kommer att förbättras det här året? Inom 5 år?  
Det är inte troligt, varken på kort eller på en längre sikt. Det går inte att arbeta bättre med de 
förutsättningar som finns. 

 
14) Känner du att du har ett ansvar för att bidra till en bättre ekonomi?  

Ja, jag slösar inte på material.  
 

15) I det du gör, känner du att du kan påverka ekonomin på avdelningen? (i form av t 
ex arbetsuppgifter, aktiva val) 

Ja, när det går att skicka folk på utbildningar, ser jag till att de blir billigare genom att det inte 
är övernattning.  

 
16) Känner du att ni jobbar mot ett mål eller en bild då ni arbetar för att förbättra 

ekonomin? 
Nej, det finns inget mål eller bild. Ekonomin blir bara sämre.  
 

Herzbergs hygien- och motivationsteori 
17) Vad kan få dig att bidra till en bättre ekonomi på avdelningen?  

Optimera att dyr personal inte gör fel saker. Mindre administrativt arbete för sjuksköterskor 
och läkare. Metodutveckling.  
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18) Finns det belöningar som skulle kunna öka din motivation i arbetet (allmänt, 

behöver inte finnas på avdelningen)? Vilka?  
Ja, att patienterna är nöjda.  
 

19) Vad har ni för belöningar på Barnkardiologiska mottagningen idag? Hur påverkar 
dessa dig i ditt arbete och för din ekonomiska medvetenhet?  

Det finns inga belöningssystem idag. Det finns lönesamtal, men jag tycker inte att lönen 
påverkar arbetsinsatsen.  
 

20) Skulle de belöningar som finns idag på avdelningen behöva förändras? 
(Vi ställde inte den här frågan författarnas anm.) 
 

21) Hur är avdelningens kultur/stämning? 
Det finns en gruppfördelning och grupperna går mot varandra. Skulle vilja ha individuell 
lönesättning, läkargruppen ligger högre.  

 
22) Präglar avdelningens eller sjukhusets ekonomi kulturen på avdelningen? 

(Vi ställde inte den här frågan författarnas anm.) 

 
Rättviseteori 

23) Känner du att dina kolleger arbetar för en bättre ekonomi på avdelningen? 
Ingen kan vara slösaktig. De kanske inte optimerar ekonomin, inte lokalt sett i alla fall.  

 
Den ekonomiska medvetenheten 

24) Känner du redan nu att den här intervjun kommer att förändra ditt ekonomiska 
tänkande? 

(Vi ställde inte den här frågan författarnas anm.) 
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Bilaga 7 
 

Intervjufrågor 
 
Personlig intervju, 20 april 2006 
 

1) Vad har du för arbetsuppgifter?  
Biomedicinsk analytiker.  
 

Maslows behovshierarki 
2 )Hur trivs du med ditt arbete och dina arbetsuppgifter? 

Bra. 
 

3) Känner du dig trygg i din anställning? 
Ja, kan man väl säga. Alltid tryggt att arbeta för landstinget. 
 

4) Hur är sammanhållningen på avdelningen? 
Den verkar vara bra, kan vara saker som inte har kommit fram. Det finns motsättningar 
mellan läkargruppen och BMA och sjuksköterskorna. 
 

5) Får du uppskattning för det du gör?  
Ja. 
 

6) Känner du att du utvecklas i ditt arbete?  
Vet inte än. Hoppas att jag kommer att kunna utvecklas. 
 

7) Vad driver dig att arbeta?  
Att jag ska få erfarenhet, och lära mig nya undersökningar och att arbeta med barn. 
 

Den ekonomiska medvetenheten idag 
8) Vet du hur avdelningens ekonomi ser ut idag (resultat)? Var det ett positivt eller 

negativt resultat år 2005? 
Ingen aning. Det låter som att det var negativt. 
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9) Förs det en diskussion kring avdelningens ekonomi? (på möten, fikarummet) - 

Känner du dig delaktig i den ekonomiska diskussionen?  
Ja. På BMA- möten. Det finns inte pengar att åka på kurs och köpa in ny utrustning. Jag 
känner inte att jag är delaktig i diskussionen. 
 

10) Känner du att du begränsas av avdelningens ekonomi? Hur yttrar det sig? 
Ja. Om avdelningen inte har pengar så att jag kan åka på kurs. Om det inte finns tillräckligt 
många undersökningsapparater, kan det leda till längre väntetider och argare patienter. 
 

Vrooms förväntansteori 
11) Värdesätter du en bättre ekonomi på avdelningen? Hur visar du det? Hur påverkar 

det ditt arbete? 
Vet inte.   
 

12) Hur arbetar ni idag för att få en bättre ekonomi? 
Inte alls.  
 

13) Hur troligt är det att ekonomin kommer att förbättras det här året? Inom 5 år?  
Inte troligt. Kanske om fler undersökningar görs. Schemat är så tomt. Det är mycket dötid. 
Vet inte vad det beror på.  
 

14) Känner du att du har ett ansvar för att bidra till en bättre ekonomi?  
Ja. Om jag kan ge mer ifrån mig. Spara på elektroder. Skulle vilja påverka schemat för 
ekonomins och min egen skull. 
 

15) I det du gör, känner du att du kan påverka ekonomin på avdelningen? (i form av t 
ex arbetsuppgifter, aktiva val) 

Jag tror det. Om jag kan påverka schemat och boka in 10 fler patienter i veckan så tror jag att 
ekonomin kan påverkas. 
 

16) Känner du att ni jobbar mot ett mål eller en bild då ni arbetar för att förbättra 
ekonomin? 

Nej. 
 

Herzbergs hygien- och motivationsteori 
17) Vad kan få dig att bidra till en bättre ekonomi på avdelningen?  

Högre lön, då skulle man kunna få resultat av det man gör. 
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18) Finns det belöningar som skulle kunna öka din motivation i arbetet (allmänt, 

behöver inte finnas på avdelningen)? Vilka?  
Se resultat, uppmuntran, bättre lön. 
 

19) Vad har ni för belöningar på Barnkardiologiska mottagningen idag? Hur påverkar 
dessa dig i ditt arbete och för din ekonomiska medvetenhet?  

Ingen aning. 
 

20) Skulle de belöningar som finns idag på avdelningen behöva förändras? 
 

21) Hur är avdelningens kultur/stämning? 
Relativt bra. Önskar att de kunde öka tempot.  
 

22) Präglar avdelningens eller sjukhusets ekonomi kulturen på avdelningen? 
Ja. Sämre ekonomi gör att folk blir mer pessimistiska och gör mindre. Orkar inte ta tag i 
någonting. De dras ner. Folk vill inte göra mer på grund av att inget kommer att förändras. 
 

Rättviseteori 
23) Känner du att dina kolleger arbetar för en bättre ekonomi på avdelningen? 

BMA: nej, sjuksköterskorna: nej, läkarna: nej. 
 

Den ekonomiska medvetenheten 
23) Känner du redan nu att den här intervjun kommer att förändra ditt ekonomiska 
tänkande? 
Ja, självklart. Alla här borde intervjuas.  
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