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Abstract 

Under de senaste 20 åren har det svenska sjukvårdssystemet förändrats i en riktning som 

alltmer liknar det privata näringslivet med möjlighet för olika aktörer att sluta avtal med de 

offentliga huvudmännen och en mer konkurrensutsatt marknad. Även kompetenskraven bland 

sjuksköterskorna har förändrats som ett resultat av högskolereformer och leder till att 

sjukvården går mot en än mer kunskapsintensiv produktion än tidigare. De ökade 

institutionella kraven i kombination med ökad utveckling av medicinsk teknisk utrustning och 

informationsteknik påverkar det strategiska kompetensförsörjningsarbetet i organisationerna. 

 

Studiens syfte är att mot ovan nämnd bakgrund undersöka vilka strategier för kompetens-

försörjning fyra chefer inom sjukvården i Stockholms Läns Landsting använder och i vilken 

omfattning de anser att förändringar skett. Studien är en kvalitativ studie med femenologiska 

influenser baserad på respondenternas upplevelser av den förändrade sjukvården.  

 

Resultatet visar att kortare planeringshorisonter, strävan efter flexibel kompetens och lärande 

organisationer är strategier som cheferna i studien använder för att hantera kraven som ställs 

från omgivningen och för att uppnå effektivitet i arbetet och därmed verksamhetsmålen. 

Trots det begränsade antalet respondenter i studien kan resultatet bidra med information om 

vilka faktiska strategier chefer använder sig av idag på fyra olika sjukhus och bidra till ökad 

förståelse kring fenomenet. 

 

Nyckelord:  
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Inledning 

Vi lever i ett samhälle i ständig förändring, något som även visar sig inom sjukvården.  Under 

de senaste 20 åren har sjukvården förändrats i en riktning som alltmer liknar det privata 

näringslivet. Sjukvården kännetecknas idag av nya upphandlingsförfaranden, konkurrens och 

andra marknadslösningar baserade på politiska beslut (Öhrming 2008; Gustafsson, 2008). 

Denna förändring, i kombination med förändringar i krav och regler, såsom ökade krav på 

akademisering och anpassning till EU-/EES-direktiv, högskolereformer, liksom den 

accelererande utvecklingen inom teknisk aparatur och IT, har förändrat sjukvårdens kontext 

(Ds 2002:47 kap 7).  

 

En tendens som blivit mer tydlig sedan1990-talet och som även ses som en effekt av den 

förändrade kontexten och komplexiteten i arbetslivet, är att kompetenskraven har förändrats 

(Lundmark 2010). Det leder till att kraven på chefernas val av strategier i kompetens-

försörjningsarbetet förändras och troligen ökar eftersom omständigheterna i arbetslivet 

inbegriper kompetensen i organisationen (Antilla 2005; Hansson 2005; Lundmark 2010). 

Kompetensförsörjning innefattar både rekrytering och kompetensutveckling av befintlig 

personal. För att lyckas med detta behöver organisationer arbeta systematiskt med 

kompetensförsörjningen, d.v.s. planera och utveckla kompetensbehovet så att det motsvarar 

kraven som ställs i nuet och i framtiden. Organisationer behöver säkerställa att de har rätt 

kompetens som kan utföra olika arbetsuppgifter på kort och lång sikt, både för att kunna 

uppnå uppsatta mål, men även för att motsvara de krav som ställs från omgivningen (Antilla 

2005; Lundmark 2010). 

 

Tidigare forskning om kompetens visar dock att den osäkerhet som präglar dagens arbetsliv 

bara möjliggör systematisk kompetensplanering i begränsad omfattning och främst i det 

kortare perspektivet (Lundmark 2010). Den höga graden av osäkerhet gör att 

förutsättningarna för att fatta rationella beslut begränsas (jfr March & Olsen 1976). Vidare 

hävdar Lundmark (2010) att tron på möjligheten att styra eller påverka en företeelse med 

hjälp av rationella och systematiska underlag har minskat. Hon menar att vissa förändringar i 

omvärlden är svåra eller rentav omöjliga att förutsäga och att detta innebär ökade krav på 

snabba omställningar och flexibilitet jämfört med under 1970- och 1980-talet. Sammantaget 
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kan ovan nämnda forskning tolkas som att snabba förändringar och ökad komplexitet leder till 

ändrade behov av kompetens i organisationer och ökad betydelse för kompetensförsörjnings-

arbete. Samtidigt leder paradoxalt nog de snabba förändringarna och den ökade osäkerheten 

till att möjligheten att bedriva sådant strategiskt arbete minskar.  

 

Utifrån ovan nämnda yttre förändringar som skett under de senaste tjugo åren, är det rimligt 

att anta att sjukhusen står inför ett ökat behov av snabb anpassning till omgivningen för att 

upprätthålla kvalité. Mot bakgrund av ovanstående väcks även frågorna: Hur jobbar chefer i 

sjukvården med kompetensförsörjning på kort och lång sikt? Har deras strategiska 

kompetensplanering förändrats? 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att mot bakgrund av omvärldsförändringar och ändrade kompetenskrav 

undersöka vilka strategier för kompetensförsörjning chefer inom sjukvården i Stockholms 

Läns Landsting använder och i vilken omfattning de anser att förändringar skett. 

 

Utifrån studiens syfte har tre frågeställningar formulerats:  

1)Vilka förändringar upplever chefer påverkar kompetensförsörjningsarbetet och hur? 

2) Vilka strategier använder sig chefer av i kompetensförsörjningsarbetet? 

3) Finns det skillnader mellan organisationerna beroende på exempelvis storlek och 

ägandeform, d.v.s. privata eller offentligt ägda sjukhus? 

Avgränsning 

I syfte att renodla frågan om kompetensförsörjning och minimera betydelsen av andra faktorer 

är studien avgränsad till en specifik yrkesgrupp med skyddad yrkestitel: anestesi-

sjuksköterskor. Vidare kommer enbart vårdchefernas upplevelser att analyseras. Sjuk-

sköterskornas egen uppfattning kommer således inte att behandlas. Det bör tydliggöras att 

detta inte är en utvärdering av huruvida chefernas val av strategier är optimala eller inte. 

Fokus ligger enbart på att belysa strategierna som cheferna i studien faktiskt använder när de 

kompetensförsörjer, utan någon som helst bedömning över utfallet. Studien innefattar ingen 

empirisk analys om eller på vilket sätt sjukvården och kompetenskraven har förändrats. 
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Baserat på tidigare forskning görs antagandet att detta skett, vilket även verifieras i intervjuer 

med cheferna som ingick i studien. 

 

Stockholm anses vara en av de landsdelar som under längst tid och mest systematiskt har 

bolagiserat, privatiserat och utkontrakterat sin sjukvård och sina sjukhus (Öhrming 2008). 

Valet av landsting motiverar vi även med att, det här finns ett större utbud av sjukhus med 

olika ägandeformer och storlek, vilket möjliggör ett bredare spektra att jämföra med, trots det 

lilla urvalet som ingår i studien.  

Disposition 

Följande avsnitt inleds med tidigare forskning om förändringar i sjukvården. Därefter görs en 

definition av begreppet kompetensförsörjning och varför denna ökat i betydelse samt hur 

organisationer bör förhålla sig till de förändrade kompetenskraven. Slutligen övergår avsnittet 

i ett resonemang om hur organisationer kan hantera förändringar i omgivningen baserat bl.a. 

på anpassningsbehovet för tillgången av resurser. Resonemangen förs utifrån Contingency 

theory, Nyinstitutionell teori och Carnegieskolan. Vidare avhandlas hur olika mekanismer, 

såsom organisationsstruktur, legitimitet och begränsad rationalitet kan tänkas påverka 

chefernas strategiska arbete med kompetensförsörjning. I metoddelen ges en redogörelse för 

hur urval, datainsamling och analys gått till. Avsnittet avslutas med ett resonemang om vilka 

etiska överväganden som gjorts samt författarnas egna reflektioner kring metoden. I resultatet 

presenteras respektive frågeställning var för sig. Diskussionsdelen behandlar vilken inverkan 

ovan nämnda mekanismer har på chefernas arbete. Slutligen föreslås olika intressanta teman 

att behandla i framtida forskning. 

Teori och tidigare forskning  

Detta avsnitt är indelat i tre delar. Första delen ger en kort översikt av forskning om den 

förändrade sjukvården och förändringar i sjuksköterskans yrkeskompetens. I den andra delen 

diskuteras hur dessa förändringar antas påverka kompetensförsörjningsarbetet. Slutligen 

beskrivs i del tre teorier om hur organisationer hanterar förändringar.  
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Förändringar i sjukvården och sjuksköterskans 

yrkeskompetens 

Det svenska sjukvårdssystemet har genomgått stora förändringar med nya styrformer och 

organisationsstrukturer med ökad valfrihet och kostnadseffektivitet (Hasselblad et al. 2008). 

Utvecklingen präglas till stor del av en privatiseringsvåg med möjlighet för olika aktörer att 

sluta avtal med de offentliga huvudmännen och en mer konkurrensutsatt marknad. Modeller 

och metoder från privata näringslivet har därmed kommit att tillämpas i allt högre grad även i 

offentlig verksamhet med en utveckling av inre marknader. Ansvaret mellan beställare och 

utförare har separerats och enheter köper och säljer numera tjänster av varandra (Hasselblad et 

al. 2008; Öhrming 2008).  Även ansvaret för resultat och kostnader har decentraliserats och 

chefer på olika nivåer har givits större handlingsfrihet och tydligare ansvar.  

 

Sverige är ett av de länder som övergått från budgetstyrd till resultat-/aktivitetsstyrd sjukvård, 

där sjukhusen får ersättning utifrån s.k. aktivitetspoäng (Felsager Jakobsen 2009).  Denna 

förändring innebär att sjukhus får betalt för den volym sjukvård de utför, beräknat på ett 

standardpris för varje aktivitet (Pettersen 2004).  Förändringarna som skett mot företags-

liknande former i offentlig verksamhet benämns ofta som New Public Management (NMP) 

och har delvis inspirerats av Margaret Thatchers omstruktureringar i Storbritannien mot slutet 

av 1970-talet och början av 1980-talet. Denna utveckling grundar sig på idéer om 

marknadsanpassning och teorier om en ideal marknad. NMP innebär som tidigare nämnts en 

avreglering av den offentliga sektorn mot en mer marknadslik styrning med styrmetoder som 

lånats bl.a. från industrin men även från andra privata vinstdrivande verksamheter 

(Abrahamsson 2009). En följd av utvecklingen av nya ekonomiska styrsystem är en ökad 

osäkerhet, vilken beror på ökade krav på förmåga att anpassa sig till dessa förändringar 

(Pettersen 2004).  

 

Även kompetenskraven bland sjuksköterskor har förändrats, delvis som en effekt av den 

ökade föränderligheten och komplexiteten i arbetslivet, men även p.g.a. utveckling av 

medicinskteknisk utrustning, ökad datorisering och ökat krav på administrativa 

arbetsuppgifter (Ds 2002:47; Lundmark 2010).  Det finns även ett växande vårdbehov i 

samhället. Ett ökande antal äldre individer, ökad andel svårare sjukdomsfall och möjlighet att 

behandla fler sjukdomar än tidigare kräver en annan form av kompetens. Sjukvården går 

därmed mot en än mer kunskapsintensiv produktion än tidigare, där kompetenskraven på 
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sjuksköterskor har förändrats och tillgången på kunskap och kompetens blivit allt viktigare, 

för både individen, organisationen och samhället (Ds 2002:47). 

 

En högskolereform baserad på högskolelag SFS 1992:1434 trädde i kraft 1993. Denna 

förändrade sjuksköterskeutbildningen från att ha varit en tvåårig utbildning med yrkesexamen 

till att bli en treårig utbildning med även akademisk examen, vilken skulle ge sjuksköterskor 

grunder för ett mer självständigt arbete (SFS 1992:1434). Även specialistsjuksköterske-

utbildningen blev akademisk och från och med 2001 är det en specialistsjuksköterskeexamen 

med skyddad yrkestitel (Hovind 2005).  Den nya lagen innebar ökat fokus på bl.a. förmåga att 

följa kunskapsutveckling och förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå (SFS 

1992:1434). I samband med detta anpassades utbildningen till EU/EES-direktiv och delades 

in i en praktisk och en teoretisk del med huvudämnet omvårdnad (DS 1992:34).  

 

Ytterligare en högskolereform som har kommit att ha stor inverkan på specialist-

sjuksköterskans utbildning genomfördes under 2005 (SFS 2006:1053). Denna reform bygger 

på Bolognareformen: ett europeiskt projekt med målet att skapa jämförbara strukturer för 

högre utbildning i syfte att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft 

som utbildningskontinent.  Särskilt viktig blev uppdelningen av högre utbildning i tre nivåer; 

grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, där grundnivå omfattas av kandidatexamen och 

avancerad nivå av magister eller masterexamen. Bolognadeklarationen är i sig inte ett 

folkrättsligt bindande dokument, men den har blivit en stark drivkraft för många länder att 

reformera sina utbildningssystem för att anpassa sig till internationella förhållanden 

(Regeringens proposition 2004/05:162). Specialistutbildning till anestesisjuksköterska är idag 

på avancerad nivå (SFS 2006:1053).  

 

Bisholt (2009) hävdar att Bolognaprocessen har kommit att påverka all bedömning och 

examination i den kliniska utbildningen, vilket även påverkar den kliniska verksamheten och 

handledarna. I en studie av Franck (refererad i Bisholt 2009) menar man att den kliniska 

utbildningen fått en mer framträdande roll än tidigare då det blivit mer tydligt att en 

yrkesprofessions verksamhetsområde behandlas som ett kunskaps- och forskningsområde. 

Motsatsen beskrivs av Josefson (refererad i Bisholt 2009) i samma rapport, som menar att 

indelningen skapat ett avstånd mellan den akademiska världens föreställning om vilken 

kunskap som är central för sjuksköterskeutbildningen och vårdens behov av kunniga 
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sjuksköterskor. Ökade formella krav i kombination med skyddad yrkestitel påverkar utbudet 

av anestesisjuksköterskor och påverkar därmed chefernas val i rekryteringsprocessen.  

Kompetensförsörjning  

Kompetensförsörjning definieras som ”hur företaget säkerställer de kompetensmässiga 

förutsättningarna, för att fungera i enlighet med verksamhetsplanen” (Antilla 2005). 

Det innebär att organisationer bör se till att ha en kompetens som motsvarar de krav som 

omvärldsutvecklingen ställer för närvarande och på längre sikt (Antilla 2005; Lundmark 

2010).  

 

Kompetensförsörjningen kan delas in i två huvudaspekter: kompetensplanering och 

kompetensutveckling. Syftet med kompetensplaneringen är att kartlägga områden som 

behöver utvecklas och finna åtgärder för att tillgodose dessa. Hänsyn tas till bristbehov och 

tillväxtbehov, d.v.s. behov av kompetens i nuvarande arbetssituation och i ett framtids-

perspektiv. Kompetensutvecklingens syfte är att höja kompetensen i organisationen så att de 

motsvarar kraven som ställs utifrån.  

 

Arbetet med kompetensutveckling kan vara både kvantitativt och kvalitativt. Det kvantitativa 

utvecklingsarbetet inbegriper antalet medarbetare organisationer har till förfogande och som 

kan lösa specifika uppgifter. Det finns olika sätt att utveckla kompetensen i organisationen, 

till exempel genom nyrekrytering eller genom att flytta medarbetare till andra områden där 

kompetensbehov finns. Man kan även använda sig av lönesättnings- och belöningssystem i 

syfte att locka medarbetare till prioriterade områden eller för att behålla den befintliga 

kompetensen. Det kvalitativa utvecklingsarbetet innebär att organisationen skapar eller 

utvecklar förutsättningarna för att målgruppen ska kunna uppnå verksamhetsmålen. Detta kan 

åstadkommas genom intern eller extern utveckling, såsom en höjning av den formella 

kompetensen, arbetsbyten eller praktik, information som kan hjälpa de i uppgiften de har att 

lösa, teknikstöd eller förbättrad arbetsklimat (Antilla 2005; Lundmark 2010). 

 

Varför har kompetensförsörjningen ökat i betydelse? 

Hansson (2005) betonar betydelsen av anpassad kompetens inför förändringar och hävdar att 

den nya konkurrensfaktorn idag, med hänsyn till snabba förändringar, bl.a. är medarbetarnas 

kompetens och engagemang (jfr Nonaka & Takeuchi 1995). Enligt Lundmark (2010), som 
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refererar till studier gjorda på 1990-talet vilka redan då tog upp betydelsen av personligt 

engagemang, är detta ingen ny företeelse. Vidare hävdar Hansson (2005) att den snabba 

informationsspridningen och den globala konkurrensen sätter press på organisationer att vara 

mer innovativa än sina konkurrenter. Han menar att faktorer som skyddad teknologi, tillgång 

till kapital och företagets storlek tidigare gav organisationer ett övertag gentemot konkurrenter 

och att den faktorn idag handlar om kunskap.  Dessutom påstår han att kunskapsinnehållet i 

företagstjänster och produkter har ökat, vilket medför att tidigare fördelar minskat i betydelse. 

Förutsättningarna för hur organisationer kan uppnå sina mål är förändrade och organisationer 

måste utnyttja hela sin lärkapacitet för att ligga steget före konkurrenterna och inte slås ut (jfr 

Nonaka et al. 2006). Förändringarna kräver att organisationer mobiliserar både medarbetarnas 

och ibland även kundernas lärkapacitet för att kunna förstå och utveckla sig och på så sätt 

klara av konkurrensen (Hansson 2005). Vi hävdar att medarbetarnas kompetens alltid har 

spelat roll. Idag måste sjukvården dock anpassa sig till förändringar och villkor som inte fanns 

tidigare och som gör det svårare att förutse vilken specifik kompetens som kommer att 

behövas. Förändringarna ställer ökade krav på kompetensförsörjningsarbetet. Vi är även 

kritiska till Hanssons påstående att betydelsen av kapital har minskat p.g.a. det ökade 

kunskapsinnehållet i tjänster och produkter. Ökat kunskapsinnehåll kräver kompetens och de 

ekonomiska aspekterna är avgörande för vilken nivå organisationerna kan ha på kompetensen 

(Lundmark 2010).  

 

Hur bör organisationer förhålla sig till de förändrade kompetenskraven?  

Ett rimligt antagande är att förändringar i organisationers omgivning påverkar arbetet med 

kompetensförsörjning. Enligt Antilla (2005) måste organisationer följa utvecklingen både i 

omvärlden och internt. De ska också ha förmågan att förstå och synliggöra vilka konsekvenser 

utvecklingen får i form av kompetensbehov samt att se till att behoven tillgodoses.  Han 

menar även att varje beslut som tas i organisationen kräver kompetens och att det bör finnas 

ett tydligt samband mellan kompetens och resultat. Vi instämmer i detta men vill i enlighet 

med Abrahamsson och Andersen (2010) även lyfta fram betydelsen av att använda 

omvärldsanalys som ett redskap för att hålla medarbetarna uppdaterade om den rådande 

kontexten organisationen befinner sig. Liksom Lundmark (2010) betonar vi även vikten att 

sträva efter att alla medarbetare ska ges möjligheter till ökad helhetssyn och delaktighet, för 

en ökad förståelse av verksamheten. Det blir lättare för exempelvis chefer, att motivera varför 

olika åtgärder vidtas och skulle även kunna underlätta kompetensförsörjningsarbetet.  
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Att hantera förändringar   

Det finns alltså ett välgrundat antagande om att förändring skett som påverkar 

kompetensförsörjning och att organisationer måste anpassa sig till det. Contingency theory, 

Nyinstitutionell teori och Carnegieskolan diskuterar från olika perspektiv möjligheten till 

anpassning och därmed hantering av förändringar. Teorierna lägger stor vikt på olika 

mekanismer som kan påverka anpassningsprocessen; organisationsstruktur i den förstnämnda 

och legitimitet i den andra. Carnegieskolan har fokus på rationalitetsnivån vid beslutsfattande.  

 

Organisationsstruktur  

Antagandet som gjordes i inledningen, om sjukhusens anpassningsbehov till omgivningen för 

att fortleva kan förstås utifrån Contingency theory. Forskare som arbetar utifrån den här teorin 

hävdar att omgivningen har stor betydelse för organisationers tillkomst och fortlevnad, 

eftersom det är där de nödvändiga resurserna finns. Man ser även organisationer som öppna 

system, d.v.s. inte som isolerade öar, utan i relation till dess omgivning. Det finns hög tilltro 

till möjligheten att rationellt anpassa organisationer till omgivningen. De med bäst 

anpassningsförmåga är de som mest sannolikt kommer att överleva (Scott & Davis 2007).  

Förespråkare för Contingency theory lägger mycket stor vikt på organisationsstrukturen som 

viktig faktor för möjligheten till anpassning. De hävdar att när omvärlden är föränderlig och 

oförutsägbar lämpar det sig mindre bra med en rigid struktur eftersom organisationernas 

anpassningstakt därmed blir mindre (Burns & Stalker 1961). Detta kan innebära att tillgången 

till resurser begränsas och i värsta fall bidra till organisationernas undergång (Scott & Davis 

2007; Abrahamson och Andersen 2010).  

 

Abrahamson och Andersen (2010) hävdar att den offentliga administrationen inom 

exempelvis landstinget, uppfattas som rigid i dagligt tal och kopplas till begreppet byråkrati 

(Abrahamson och Andersen 2010). Till skillnad från den organiska organisationen vars 

struktur är utformad för att kunna bemästra en föränderlig omvärld (Jacobsen & Thorsvik 

2008). Den rigida strukturen i offentlig sjukvård bygger till stor del på yttre krav från 

omgivningen. I strävan efter legitimitet fogar sig organisationerna till kraven som ställs 

utifrån och hamnar i en situation som gör dem än mer trögrörliga och mindre effektiva (jmf 

Meyer & Rowan 1977). Mindre och privata sjukhus borde utifrån denna teori ha lättare för att 

anpassa sig till omgivningens krav då de har mindre rigid struktur. Med stöd från ovan 

nämnda resonemang tror vi att effektiviteten i kompetensförsörjningsarbetet hämmas av ett 
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byråkratiskt administrativt tillvägagångssätt i organisationsstrukturen, d.v.s. att regelverk och 

riktlinjer i organisationen hämmar den operativa processen i kompetensförsörjningsarbetet. 

  

Legitimitet  

Liksom i Contingency theory lägger den Nyinstitutionella teorin stor vikt på 

beroendeställningen som organisationer har gentemot omgivningen. Det är dock viktigt att 

framhålla att Contingency theory inte tar tillräcklig hänsyn till svårigheter med att anpassa 

strukturen eller till möjligheten att välja andra alternativ. Dessutom utgår synsättet från 

antagandet om en rationell beslutsfattare. Inom den nyinstitutionella teorin hävdar man att 

omgivningens syn på hur organisationer ser ut och fungerar har en avgörande roll. Teorin 

utgår ifrån att det finns institutioner och normer om hur organisationer bör se ut (Ahrne & 

Brunsson 2010). Om inte bilden av organisationen stämmer överens med omgivningens idé 

om hur det ska se ut kommer dessa organisationer med stor sannolikhet inte att få tillgång till 

resurser eftersom de inte anses vara legitima. Inom teorin hävdar man att det oftast är en 

dominerande aktör, exempelvis staten, som ställer upp regler för hur organisationer ska agera 

och bör se ut (Meyer & Rowan 1977; Kock 2010).  

 

För att sjukhus ska ses som legitima vårdinrättningar måste de följa riktlinjerna som 

omgivningen ställer, t.ex. följa Bolognareformen som bl.a. innebär ökad akademisering i 

verksamheten.  Detta legitimitetskrav tror vi påverkar kompetensförsörjningsarbetet eftersom 

cheferna måste välja strategier som inte bara tillgodoser organisationernas intressen, utan 

även omgivningens förväntningar.  Det skulle exempelvis vara rationellt att anställa en 

sjuksköterska vars utbildningsbakgrund stämmer överens med kravet om ökad akademisering 

i verksamheten. På så vis kan sjukhusen påvisa utåt att det finns en hög akademisk nivå i 

verksamheten, vilket i sin tur förmedlar trygghet hos allmänheten. En strategi för att hantera 

de begränsningar som yttre krav ställer och som diskuteras inom nyinstitutionell teori är 

löskoppling. Det innebär att man skiljer den formella strukturen i organisationen från den 

faktiska aktiviteten i verksamheten. Genom detta agerande visar organisationer utåt en bild 

som ger legitimitet men inom organisationerna fungerar det annorlunda (Jacobsen & Thorsvik 

2008).  
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Begränsad rationalitet  

Även inom ramen för strukturella och institutionella begränsningar finns faktorer som 

förhindrar möjligheten att anpassa sig till förändringar, bl.a. beslutsfattarens begränsade 

rationalitet. Grönlund (2004) hävdar att det inom flexibilitetsdebatten finns en återkommande 

tes ”att dagens organisationer verkar i en föränderlig omvärld, där de snabbt och smidigt 

måste anpassa produktion och personalstyrka efter svängningar i efterfrågan”. Utifrån ovan 

nämnda diskurs, finner vi det rimligt att anta att chefer känner ökade krav av att agera snabbt. 

Inom Carnegieskolan hävdar man dock att superrationalitet vid beslutsfattande inte är möjligt 

och att beslut snarare fattas med begränsad rationalitet (March & Simon 1958). Förespråkare 

för teorin hävdar att det finns framför allt tre orsaker till detta nämligen omöjligheten att se in 

i framtiden, kognitiva begränsningar och brist på tid. Beslutsfattare i organisationen satifierar 

därför snarare än maximerar, d.v.s. gör ett val som är acceptabelt istället för att göra det valet 

som skulle ge maximalt utfall vid någon tidpunkt (Scott & Davis 2007). 

 

Baserat på Carnegieskolans syn på de begränsade möjligheterna att fatta rationella beslut, tror 

vi att chefer som fattar beslut om kompetensförsörjning, inte nödvändigtvis väljer de 

strategier som objektivt är bäst, givet de förändrade omvärldskraven och organisationernas 

uppgift.  

Metod  

Det centrala i denna kvalitativa studie är chefers upplevelser och livserfarenheter, vilket 

därmed ger studien fenomenologiska inslag (jmf Creswell 2007).  Respondenterna bidrar även 

med subjektiva perspektiv på respektive organisatoriskt fall, vilket ger läsaren möjlighet till 

inblick i deras organisation. Att det just är chefernas upplevelser som är det centrala, 

motiverar även valet av metod, d.v.s. intervjuer som datainsamlingsverktyg.  

Urval  

Respondenterna utgörs av fyra vårdchefer inom privat och offentligt ägda sjukhus i 

Stockholms Läns Landsting. Samtliga vårdchefer har strategiskt och operativt ledningsansvar 

samt ansvar för kompetensförsörjning av anestesisjuksköterskor på avdelningsnivå. Förutom 

specialutbildning i anestesi har samtliga chefer mer än 10 års praktisk erfarenhet som 
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anestesisjuksköterskor sedan tidigare. Tre av respondenterna har akademiska chefs-

utbildningar och samtliga har kortare interna ledarskapsutbildningar.  Cheferna har enbart 

blivit tillfrågade om frågor kring kompetensförsörjning för yrkesgruppen anestesi-

sjuksköterskor, som är det centrala i studien. Valet av yrkeskategori, d.v.s. anestesi-

sjuksköterskor motiveras med att denna grupp inte är lika utbytbar som allmänsjuksköterskor, 

då anestesisjuksköterska är en skyddad yrkestitel, med väl definierade och specificerade 

kompetenskrav. Anestesi handlar om att vårda och behandla patienter före, under och efter 

operation. Det är en högteknologisk vård som bygger på kunskap och erfarenhet av såväl 

behandlingsmetoder och medicinsk teknik, som det egna kompetensområdet omvårdnad 

(Hovind 2005). 

 

För att få en nyanserad bild av det vi studerar och ett bredare spektra att jämföra med valde vi 

en region där utbudet på arbetsplatser och organisationsformer är stort; Stockholm. Sjukhusen 

som ingår i studien har olika ägandeform och är av olika storlek, men befinner sig i samma 

kontext, d.v.s. de är utsatta för liknande förändringar i omgivningen. Uppdelningen mellan 

ägandeform och storlek bland sjukhusen som ingår i studien ser ut enligt följande: Ett stort, 

offentligt ägt sjukhus (ca 15 000 anställda), ett mellanstort offentligägt sjukhus (ca 4 000 

anställda), ett mellanstort privatägt sjukhus (ca 1 700 anställda). Det fjärde är ett mindre, 

privatägt sjukhus med ca 200 anställda. Vi har klassificerat sjukhusen enligt följande: SO 

(stort, offentligt ägt sjukhus), MO (mellanstort, offentligt ägt sjukhus), MP (mellan stort 

privatägt sjukhus) och LP (liten, privatägt sjukhus).  Dock är det viktigt att påpeka att studien 

enbart baseras på en representant från varje organisation. 

Datainsamling  

Intervjuerna har varit semistrukturerade med förutbestämda teman, vilka även givit stort 

utrymme för flexibilitet när intressanta ämnen dykt upp (jmf Aspers, 2007). Då studien är 

riktad baseras dessa teman på studiens tre frågeställningar. En förberedd intervjuguide har 

använts som stöd i intervjuerna (se Bilaga 1). Datainsamlingen har huvudsakligen skett under 

ca 1 ½ timmes intervjuer med vardera intervjupersonen. Samtliga intervjuer har genomförts i 

enskilda rum och spelats in för att ge möjlighet att ha fokus på intervjupersonen men även för 

att kunna gå tillbaka och verifiera vår tolkning av materialet när vi rekonstruerade den 

gemensamma erfarenheten. Några kompletterade intervjuer har även gjorts i efterhand, för att 

ge alla samma möjlighet att uttala sig om frågor som uppkommit under intervjuernas gång. 
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Samtliga intervjupersoner informerades via mail om syftet med studien när första kontakten 

upptogs. Någon dag innan själva intervjun skulle ske mailade vi ut en påminnelse och 

framförde önskemål om tillgång till ett enskilt rum för intervjun samt bad om tillstånd att 

spela in intervjuerna. Intervjupersonerna blev även informerade om att inspelningarna skulle 

raderas när studien var klar samt att deras och sjukhusets anonymitet skulle bevaras. De 

informerades om att det enda som kommer att framkomma i studien är ägandeform och 

storlek.  

Analys  

Materialet har kodats utifrån teman i frågeställningarna; upplevda förändringar och dess 

påverkan, val av strategier samt eventuella skillnader mellan organisationerna. Dessa teman 

har sedan givit utrymme för nya infallsvinklar och olika subteman har växt fram i ett 

kontinuerligt samspel mellan teori, frågeställning och datamaterial.  

 

Det teoretiska ramverket har använts för att ge förståelse om behovet av snabb anpassning i en 

föränderlig omvärld. Avsikten är således inte att empirisk testa de teorier som har tagits upp. 

Det är anledningen till att de enskilda teorierna har fått begränsat utrymme i resultatdelen. 

Teorierna och resonemangen kring kompetensutveckling har däremot möjliggjort för oss att 

göra vissa jämförelser. Analysen har gjorts utifrån frågeställningarna och fokuserar på 

chefernas upplevelser kring fenomenet, vilket är det centrala för att uppnå syftet med studien. 

Kritisk reflektion  

Vi valde att ge intervjupersonerna en introduktion till ämnet några dagar innan intervjun 

skulle äga rum, för att ge dem möjlighet att förbereda sig. Förhoppningen var att öka kvalitén 

på innehållet i materialet, d.v.s. ge dem möjligheten att reflektera själva innan intervjuen ägde 

rum.  Becker (2008) menar att vi som forskare måste vara medvetna om att intervjupersoner 

kan ha en önskan att framställa sin organisation på ett positivt sätt. Introduktionen som gavs 

kan ha lett till möjligheten att införskaffa information och kunskap som kanske inte fanns från 

början. Det är även viktigt att ha i åtanke att intervjupersonerna kanske inte vill berätta allt 

och att det finns risk att de som chefer vill framstå som experter i sitt arbete (Becker 2008). 

Denna problematik har vi beaktat och försökt hantera genom att hela tiden reflektera över och 

ifrågasätta det som framkom i intervjuerna.  



13 

 

 

En annan aspekt är att vi bara intervjuat en part. Det skulle troligen ge en vidare bild och även 

öka studiens validitet, om vi intervjuat människor på andra positioner i respektive 

organisation. Då det är i huvudsak chefernas upplevelser som ansvariga för kompetens-

försörjningen vi är intresserade av och med vetskapen om den korta tidsram vi har haft till 

förfogande, har vi valt att begränsa oss till denna grupp. Vi utgår från organisatorisk variation, 

inte variation på individnivå.  

 

Creswell (2007) hävdar att ett problem med en fenomenologisk ansats är forskarens 

förförståelse, vilken kan påverka analysen och riktningen. Genom att ”skala bort” den egna 

förförståelsen, s.k. ”bracketing”, menar han att forskaren kan ta till sig berättelsen. Då en av 

oss har arbetslivserfarenhet från det studerade området, är detta ett problem vi hela tiden varit 

uppmärksamma på och försökt hantera genom att genomföra alla intervjuer och tolkningar 

gemensamt. Detta för att båda ska ha samma information att förhålla oss till och ha en 

samstämmig tolkning. Dock har förskunskapen hjälpt oss att filtrera aspekter som 

framkommit under studiens gång men som inte skulle tillföra studien något. Detta har 

upplevts som positivt då det gynnat den begränsade tidsramen. 

 

Kvalitativ forskning kritiseras ofta för svårigheten att generalisera resultaten, då studierna ofta 

utgörs av ett fåtal intervjuer eller av en viss situation (Bryman 2007). Fenomenologin beskrivs 

som ett sätt att reducera individuella erfarenheter av ett fenomen till mer universella teorier 

(Bryman 2007; Creswell 2007). Vi har valt fyra studieobjekt med avsikt att belysa vad som 

framkommer ur dessa. Det går därför inte att uttala sig om generella skillnader mellan olika 

typer av organisationer och mönstret som framkommit i studien skulle troligtvis ha sett 

annorlunda om den baserats på fler respondenter. Syftet med studien är därmed enbart att 

bidra till ökad förståelse kring fenomenet. Däremot tror vi att andra chefer inom sjukvården, 

möjligen kan känna igen kontexten och även deras egen situation, vilket kan göra att studiens 

resultat kan bidra med information om vilka strategier man faktiskt använder sig av idag, på 

fyra sjukhus i Stockholm Läns Landsting.  
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Resultat  

Resultatet baseras på fyra chefers upplevelser och presenteras utifrån de frågeställningar som 

nämndes i inledningen. Frågeställningarna besvaras i tur och ordning: först presenteras vilka 

förändringar cheferna upplever påverkar kompetensförsörjningsarbetet, sedan belyses de 

strategier som samtliga chefer i studien använder för att möta förändringarna. Slutligen 

presenteras de skillnader som framkom mellan organisationerna.  

Frågeställning 1. Vilka förändringar upplever 

cheferna påverkar kompetensförsörjningsarbetet 

och hur? 

Cheferna nämner fyra saker som påverkar kompetensförsörjningsarbetet: upphandlingar, 

utbildningsreformer, utveckling av medicinskteknisk utrustning och utveckling inom IT 

(informationsteknik). 

 

Grunduppdrag och tilläggsuppdrag - ovisshet  

Cheferna upplever att kompetensförsörjningsarbetet huvudsakligen påverkas av det sätt 

uppdrag fördelas på; sjukhusen får en förfrågan om uppdrag från landstinget, vilka sedan 

fördelas efter förhandlingar. Ett uppdrag innebär att sjukhusen ansvarar för att producera en 

viss mängd sjukvård under en bestämd tid, till ett förhandlat pris.  Det finns två typer av 

uppdrag; grunduppdrag och tilläggsuppdrag. Grunduppdragen utgörs av både akut och 

planerad verksamhet av varierande karaktär och gäller vanligtvis på längre sikt, mellan ca två 

och fem år. Dessa, menar cheferna, är lättare att planera inför och förhålla sig till, då de är på 

lång sikt.  

 

Tilläggsuppdragen tillkommer däremot helt oplanerade och beror helt på hur andra sjukhus i 

både det aktuella landstinget, men även i andra landsting, klarat sina uppdrag. Om ett sjukhus 

märker att de inte kommer att klara sitt uppdrag när uppdragstiden börjar närma sig sitt slut, är 

det oftast mer fördelaktigt att ”sälja” det till ett annat sjukhus med kort varsel, än att få vite 

från landstinget. Uppdragen kan således skilja sig åt i karaktär från år till år, vilket medför att 

kompetensbehovet också varierar från år till år. Tilläggsuppdragen, som gäller på kort sikt, 

ger ibland så kort framförhållning som en eller ett par veckor. Trots den korta 
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framförhållningen som tilläggsuppdragen medför finns det ändå ekonomiskt incitament för 

sjukhus att ta på sig tilläggsuppdrag. 

 

Kort framförhållning för cheferna försvårar planeringsarbetet och upplevs som en osäkerhet i 

kompetensförsörjningsarbetet då det blir svårt att veta vilken kompetens som kommer att 

behövas för att täcka eventuella tilläggsuppdrag. Det är inte alltid så att tilläggsuppdragen är 

anpassade till den kompetens som redan finns i verksamheten, vilket kräver olika åtgärder och 

strategier för att kunna bemanna med kompetensen som behövs.  

 

”Vi har inte den framförhållningen att kunna planera för en verksamhetsförändring 

[…] vi kanske inte får veta förrän det är beslutat och klart. Det är i grunden politiskt 

beslutat… Detta leder till problem. Vi har ingen möjlighet att möta upp det på ett bra 

sätt. Nu känns kompetensförsörjningsprocessen som ett sätt att täppa till hål i stor 

utsträckning.” 

( intervju med chef från SO) 

 

Det är viktigt att tillägga att det inte är respondenterna själva som beslutar om att sjukhuset 

ska ta på sig tilläggsuppdrag trots bristande kompetens. Däremot förväntas det att anestesi-

kliniken som serviceenhet bistår med sin kompetens. Cheferna hävdar att tilläggsuppdragen 

oftast leder till omplanering av det som redan är färdigplanerat avseende grunduppdragen, 

vilket kan innebära både omfördelning av befintlig personal, nyrekrytering eller inhyrning 

från bemanningsföretag, för att täcka kompetensbehovet. Att använda sig av bemannings-

företag såg samtliga chefer som en nödåtgärd. Det är inte bara kompetens-planeringen som 

måste tas i beaktande utan även frågor som rör tillgången till lokaler och utrustningar för att 

kunna utföra uppdragen. Samtliga chefer upplever konsekvenserna av förfarandet kring 

uppdragen som den största utmaningen i kompetensförsörjningsarbetet och att besluten som 

de måste ta för att matcha de krav på kompetens som tillkommer med tilläggsuppdragen, är 

mer av acceptabel karaktär än maximerande. Detta kan kopplas till mekanismer som 

begränsad rationalitet vilka tas upp i Carnegieskolan. 

 

Utbildningsreformer – kostnad och polarisering 

Cheferna från de större sjukhusen hävdar att en förändring som har inverkan på 

kompetensförsörjningsarbetet är utbildningsreformerna, vilka alltmer utvecklas mot ökade 

krav på akademisering av sjuksköterskeyrket. De menar att reformerna i huvudsak har två 

olika effekter. Den ena är att en höjning av den akademiska nivån hos de anställda inför 
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framtiden tynger budgeten ytterligare kostnadsmässigt och tar mycket tid i anspråk. 

Utbildning kostar och att avvara personal för utbildning är inte alltid lätt, då man ständigt 

behöver all tillgänglig kompetens i verksamheten, i synnerhet med hänsyn till den ovisshet 

som tilläggsuppdragen medför. Om det handlar om en längre utbildning innebär det att 

cheferna ibland behöver nyrekrytera eller låna in personal från andra avdelningar, vilket 

innebär extra kostnader. Oavsett om cheferna väljer att nyrekrytera eller låna in personal 

behövs en introduktion, vilket tar tid och resurser.  

 

Den andra effekten är att reformerna, med hänsyn till hur gruppsammansättningen ser ut idag, 

leder till en ökad polarisering av arbetskraften i verksamheten mellan en grupp med 

akademisk examen och en mer erfarenhetsstark arbetsgrupp. Den akademiska nivån bland 

sjuksköterskorna inom de sjukhus som ingår i studien skiljer sig mycket åt. Många 

nyutexaminerade specialistsjuksköterskor har en magisternivå, medan en del av de med lång 

yrkeserfarenhet har yrkesexamen men saknar akademisk examen i sin utbildning. Cheferna 

upplever att det är svårare att förhålla sig både praktiskt och ekonomiskt till det ökade kravet 

på ökad akademisering gällande kompetensförsörjning. Många av de erfarna specialist-

sjuksköterskorna har för verksamheten mycket värdefull yrkeserfarenhet, vilket väl möter 

kraven i det faktiska arbetet. Sjuksköterskor som inte har så lång tid kvar till pension saknar 

ofta motivation och ekonomiska incitament att sätta sig vid skolbänken. De nyexaminerade 

sjuksköterskorna har den akademiska utbildning som eftersträvas, men saknar den vårdande 

erfarenhet som de mer erfarna har. Båda delar behövs i verksamheten menar cheferna, då det 

är viktigt att föra vidare både den praktiska, tysta kunskapen, men även bedriva en sjukvård 

som vilar på vetenskap och evidensbaserad grund. För cheferna innebär detta ökad 

komplexitet i kompetensförsörjningsarbetet eftersom det kräver en högre grad av 

individanpassad kompetensutveckling. Detta för att möta såväl krav från omgivningen och 

verksamheten som önskemål och behov från medarbetarna själva. 

 

Cheferna upplever att polariseringen av arbetskraften även visar sig som generationsskillnader 

gällande de krav på arbetsvillkor som ställs. 40- och 50-talisterna är mer stabila som grupp 

och mer ödmjuka i sina krav, medan 80-talisterna är den grupp som upplevs ställa mycket 

större krav och dessutom är gruppen som är mest rörlig. Allt detta måste cheferna ta i hänsyn 

när de kompetensförsörjer i verksamheten. 
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”80-talister har mycket större krav, de utgår ju ifrån sig själv och sitt jag mer än t.ex. 

40- och 50-talister, som frågar mer; vad kan jag få. Det är tydligt. De yngre ställer 

högre krav och vill mycket mer och de som jobbat längre är mer ödmjuka och skrapar 

lite mer med foten.” 

(intervju med chef från MP) 

 

I dagsläget upplever cheferna att de olika kraven från grupperna är hanterbara eftersom det 

inte råder brist på anestesisjuksköterskor på arbetsmarknaden idag.  De hävdar att tillgången 

på anestesisjuksköterskor till stor del är arbetsmarknadsanpassad och att rådande låg-

konjunktur ger dem fördelar vid förhandlingar.  

 

Sammantaget innebär det ovan nämnda att cheferna behöver använda sig av olika strategier 

för att anpassa sig till omgivningen och ses som legitima. De måste använda sig av åtgärder 

som matchar trenden mot akademisering, samtidigt som de måste vidta åtgärder som har 

fokus på verksamhetsmålen. Cheferna hävdar att en åtgärd som bara har fokus på utbildnings-

reformer innebär att andra viktiga behovsområden måste prioriteras bort.  

 

De upplever inte höjningen av den formella utbildningen som något negativt i sig, utan menar 

snarare att det faktiska arbetet i verksamheten inte har förändrats i relation till kraven som 

utbildningsreformerna ställer. Denna situation kan liknas med tvingande isomorfism som 

nämns i den nyinstitutionella teorin, d.v.s. att en dominerande aktör, exempelvis staten ställer 

upp regler för hur organisationer ska agera och bör se ut. Organisationerna fogar sig i sin tur 

till dessa regler för att få legitimitet och i sin tur tillgång till resurser. Kraven som ställs kan 

dock upplevas som en faktor som leder till lägre effektivitet, vilket är den situationen som 

cheferna upplever att de står inför. 

 

Utveckling av medicinskteknisk utrustning – konkurrens om personalstyrkan 

Cheferna hävdar att det har skett en explosion inom utvecklingen av medicinskteknisk 

utrustning under 2000-talet. Den snabba utvecklingen har bl.a. medfört att specialist-

sjuksköterskor kommit att bli en rörlig yrkesgrupp då de innehar stort tekniskt kunnande. De 

menar att denna utveckling, i kombination med förändringar i regelverk, såsom till exempel 

att det måste ingå en specialistsjuksköterska i sjukvårdsteamet i varje ambulans, gör 

anestesisjuksköterskor till en mycket eftertraktad grupp. Vidare finns det erfarenheter bland 

cheferna att en del nyutexaminerade anestesisjuksköterskor har som mål att arbeta inom 

ambulanssjukvården redan innan de börjar på anestesiavdelningen. Då det krävs en viss tids 
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tjänstgöring som anestesisjuksköterska söker de sig till anestesiavdelningen för att lära sig att 

använda utrustningen, innan de söker sig vidare till ambulansvården. Trots att det inte råder 

brist på anestesisjuksköterskor idag, medför rörligheten stora ekonomiska konsekvenser och 

påverkar kompetensförsörjningsarbete, då det handlar om rekryteringskostnader men även om 

kostnader för den erlagda upplärningstiden. 

 

”Det är otroligt kostsamt att förlora någon som slutar… Vi lägger ner massor av jobb 

och tid att få den personen att vara optimal i sitt jobb och då slutar de.”  

(intervju med chef från SO) 

  

Cheferna upplever att något som också lett till ökad efterfrågan på yrkesgruppen, baserat på 

yrkesgruppens kunskaper inom medicinsk teknisk apparatur, är händelser i omvälden. På 

grund av sin specifika kompetens är anestesisjuksköterskor en attraktiv yrkesgrupp för 

exempelvis frivilligorganisationer och olika utlandsuppdrag genom t.ex. försvaret och FN.  

Detta har medfört samma konsekvenser som ovan gällande ambulanssjukvård. Sjukhusen 

måste ha en ersättare för medarbetare som åtagit sig utlandsuppdrag, vilket även kräver 

planering för återkomsten av uppdragstagarna som många gånger behöver rehabilitering och 

återhämtning. Det är inte heller ovanligt att sjuksköterskorna väljer att åta sig nya 

utlandsuppdrag.  

 

”Jag har ju även folk som vill åka till Afghanistan och det är en tvåårsplanering minst, 

dels är ju rekryteringsprocessen via försvaret, där ska man vara referent, sen måste 

man planera för återkomsten för den här personen, för den kan ju vara med om stora 

trauman… Sen måste jag tänka på; finns det tjänster? Vill man vara kvar här?”  

(intervju med chef från MP) 

 

Global utveckling inom IT - utbildningskrav 

Cheferna hävdar att den globala utvecklingen inom informationsteknik har inverkan på det 

dagliga administrativa arbetet. Informationsöverföringen har ökat och det finns många system 

att dokumentera i, vilket leder till ökade utbildningskrav. Detta uppfattades som positivt 

gällande möjligheten att upptäcka brister eller göra uppföljningar av kompetensen inom 

verksamheten, men även som negativt eftersom alla system inte är utformade så att de 

uppfyller ändamålet med vissa administrativa moment. Chefen från MO anförde bl.a. att 

införandet av nya datasystem tar mycket resurser, då det förväntas att medarbetarna både är 

med och utvecklar systemen men även ansvarar för att utbilda sina kollegor. 
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Sammanfattning - förändringar 

Sammantaget uppfattas ovanstående förändringar; upphandling, utbildningsreformer och 

utvecklingen inom medicinskteknisk utrustning och IT, som faktorer med mycket stor 

inverkan på chefernas val av strategier i kompetensförsörjningsarbetet. Cheferna upplever att 

dessa förändringar ställer dem inför en delvis ny situation än tidigare och ställer förändrade 

krav i kompetensförsörjningsarbetet med mer osäkerhet, ökade krav på formell utbildning, 

ökade krav på IT-kunskaper samt ökad konkurrens om personal. 

Frågeställning 2. Vilka strategier använder 

cheferna sig av i kompetensförsörjningsarbetet? 

Ur intervjuerna utkristalliserades fyra strategier som var gemensamma för samtliga chefer 

oavsett storlek och ägandeform: kortsiktig planering, kompetensutveckling, löskoppling och 

ökade kompetenskrav vid rekrytering.  

 

Medvetet kortsiktig planering  

Cheferna anser att det inte är lönt att planera för mer än ett år framåt p.g.a. av ovisshet om 

vilka uppdrag det egna sjukhuset kommer att bli tilldelat. De hävdar att medarbetarna inte 

heller är intresserade av att planera för sin kompetensutveckling längre fram än så. 

Anledningen till detta är enligt cheferna, att medarbetarna är medvetna om att deras 

utvecklingsplan måste gå i linje med verksamhetens mål och därmed i linje med uppdragen 

som avdelningen blir tilldelad, vilka varierar kraftigt. Effekten av denna variation i uppdragen 

gör att medarbetarna väljer att planera sitt arbete för ett år i taget. Strategin cheferna av de 

intervjuade sjukhus använder sig av är således en ettårsplanering och har den individuella 

utvecklingsplanen (IUP) som verktyg att luta sig på vad gäller kompetensförsörjningen i 

verksamheten.  

 

”Dels har vi ettårsperspektivet och dels har vi femårsperspektivet. Sen kan man ju som 

chef planera för längre men idag är ju rörligheten så stor så att jag tror inte man ska 

lägga det längre än fem år. Vi planerar för ett år framåt. Vi baser det på IUP. 

Femårsperspektivet gäller om man vill utveckla sig inom en speciell nisch… eller om 

det visar sig att man har egenskaper att bli ledare, då ska man söka skola och sånt…” 

(intervju med chef från MP) 
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Kompetensutveckling  

Samtliga chefer upplever att de står inför ett ökat behov att erbjuda kompetensutveckling till 

medarbetarna. Dels för att öka kompetensnivån hos den befintliga arbetsstyrkan så att de 

motsvarar de ökade kraven som bl.a. ny teknik ställer, men också för att matcha riktlinjerna 

som politiska beslut ställer på professionen. Dessutom ser de kompetensutveckling som en 

strategisk åtgärd för att minska personalomsättningen. Cheferna menar att kompetens-

utveckling är ett sätt att utveckla och behålla medarbetarna så att dessa väljer att stanna kvar i 

organisationen istället för att söka sig till liknande tjänster utanför organisationen. Rotation, 

utbildning och lärande i arbetet är kompetensutvecklingsåtgärder som samtliga chefer i 

studien använder. 

 

”… Vi jobbar mycket så att de ska få sitt ansvarsområde, vara med och utveckla 

vårdprocesserna, bli ansvariga för en apparat som de kan lära ut till sina kamrater. 

Det är också för att få folk att stanna kvar och känna att de utvecklas, vilket inte är så 

enkelt faktiskt för att man inte kan skapa saker man inte har något nytta av i 

verksamheten…” 

(intervju med chef från MP) 

 

Rotation och utbildning 

Vad gäller det varierande behovet av kompetens som uppkommer när tilläggsuppdragen dyker 

upp väljer cheferna, i första hand, att utgå ifrån trender. De utgår från tidigare års behov och 

börjar planera efter detta för att inte drabbas av akut kompetenskris. Det är ett sätt att försöka 

gardera sig även om det handlar om gissningar, men är oftast inte tillräckligt då uppdragen 

varierar från år till år. Cheferna uppger att deras huvudsakliga strategi är att försöka bredda 

den befintliga kompetensen så mycket det går och på så vis möta det nya behovet med en 

flexibel medarbetarstab. Denna strategi menar de, ökar möjligheten att möta den föränderliga 

omvärlden och de yttre krav som ställs (Abrahamsson 2009). Det gör de bl.a. genom att låta 

personalen rotera så mycket som möjligt inom avdelningen, för att hela tiden hålla 

kompetensen vid liv. Ett annat sätt är genom att låta medarbetarna delta i interna och externa 

utbildningar för att öka kompetensnivån.  

 

Vid uppdrag som kräver specifik kompetens planeras hospitering, d.v.s. studiebesök, för en 

liten kärngrupp bland medarbetarna. Denna grupp får sedan utgöra en resurskälla för övriga 

medarbetare.  
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”Vi försöker framför allt att behålla den kompetens vi har så att de inte slutar. Är det 

flera med specialkompetens som slutar samtidigt vet vi att det tar ett par år att komma 

tillbaka. Det vi försöker göra är att se till att alla har en bred kompetens. De flesta 

roterar på hela avdelningen.” 

 

(intervju med chef från SO) 

 

Lärande i arbete 

Ett sätt att hantera utbildningsgapet som finns mellan anestesisjuksköterskor med akademisk 

examen och de med enbart yrkesexamen är genom korsbefruktning, d.v.s. genom att se till att 

sköterskor från båda grupperna samarbetar intensivt med varandra och lär av varandra. 

Cheferna hävdar att då det faktiska sjuksköterskearbetet inte har förändrats i relation till 

utbildningsreformerna, leder detta till att många nyutexaminerade sjuksköterskor upplever att 

arbetet inte motsvarar vad de har lärt sig i utbildningen. För sköterskor som har en 

yrkesexamen och många års erfarenhet inom yrket kan akademiseringen istället innebära en 

upplevelse av åsidosättande av deras praktiska kunskaper. Cheferna menar att kontrasterna är 

stora men går att överbrygga med en lärande organisation. Grundtanken med en lärande 

organisation är att skapa flexibilitet, innovation och effektivitet bland medarbetarna genom 

lärande situationer i det dagliga arbetet (Abrahamsson 2009). Det är en interaktiv strategi, där 

kompetens förvärvas och används parallellt, exempelvis genom att låta de som kan mer, lära 

de som kan mindre (Kock 2010). Denna strategi underlättar kompetensförsörjningsarbetet, 

menar cheferna. 

 

Löskoppling  

Cheferna hävdar att kravet på akademisering inte är det som är själva verksamhetsmålet, men 

ett måste att förhålla sig till och försöka jobba efter, eftersom det ger omgivningen och 

medarbetarna själva trygghet. Strategin för detta är att uppmuntra medarbetarna att öka den 

formella utbildningen och förstå att de arbetar i en evidensbaserad verksamhet, d.v.s. med 

sjukvård baserad på vetenskapligt beprövade metoder. Cheferna leder dock medarbetarna i 

riktning mot verksamhetensmålet i den kliniska verksamheten i första hand. De arbetar främst 

med åtgärder och utbildningar som bidrar till att öka den praktiska och vardagliga 

kompetensen som behövs för att klara av att utföra arbetsuppgifter inom verksamheten. Detta 

kan kopplas till strategin om löskoppling som tas upp i nyinstitutionell teori, d.v.s. att den 

formella strukturen i organisationen och bilden utåt skiljs från den faktiska aktiviteten i 

verksamheten. Samtliga chefer är eniga om att åtgärder och utbildningar som leder till 

kompetensutveckling av den pratiska och vardagliga kompetensen är lättare att få 
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medarbetarna att medverka i än åtgärder som ökar den akademiska nivån. Dessutom upplever 

cheferna att dessa åtgärder gynnar det faktiska arbetet i verksamheten. 

 

Ökade kompetenskrav vid rekrytering  

En strategi cheferna använder sig av för att matcha trenden mot ökad akademisering är att öka 

kompetenskraven vid nyrekrytering.  Då det inte råder brist på anestesisjuksköterskor idag har 

cheferna fler alternativ att välja mellan, vilket gör att de kan ställa högre krav vid rekrytering. 

Här kan man exempelvis ställa krav på att samtlig personal som nyrekryteras ska ha en 

utbildning som stämmer överens med kravet mot ökad akademisering, d.v.s. akademisk 

examen, och välja sökanden som dessutom har arbetslivserfarenhet.  Denna kombination 

höjer både den formella kompetensen inom verksamheten och möjliggör att man även får in 

erfaren kompetens som har vana av patientvård och att hantera utrustningar. Cheferna hävdar 

att strategin har begränsningar som måste tas i beaktan. Det är svårare att hitta ny-utbildade 

med arbetslivserfarenhet och man kan inte enkelt säga upp eller byta ut personal man redan 

har. 

Frågeställning 3. Finns det skillnader mellan olika 

organisationer beroende på exempelvis storlek 

eller ägandeform, d.v.s. privata eller offentligt 

ägda?  

Det framkom en del skillnader i hur cheferna upplever förändringarna i omgivningen och 

därmed även deras val av strategier. Skillnader som framkom inbegrep kravet på ökad 

akademisering, beslutsvägar, strategier för motivation hos medarbetarna samt målsättning för 

kompetensförsörjningsarbetet. 

 

Akademiseringskravet 

Chefen på det mindre privat ägda sjukhuset upplever inte kravet på ökad akademisering på 

samma sätt som övriga chefer i studien.  Denna chef ger heller inte uttryck för att sjukhuset 

har samma behov av att vinna legitimitet från den akademiska världen utan menade att det 

som var viktigt var att vinna legitimitet från kunderna, d.v.s. patienterna. Det gör att de istället 

för att satsa resurser i utbildning kan prioritera exempelvis inköp av modern utrustning eller 

större personalstyrka. 
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Beslutsvägar 

En annan skillnad som framkom baserades på regelverk och strukturella faktorer, såsom 

antalet hierarkiska nivåer i organisationen och organisationsstorlek. 

 

Regelverk och hierarkiska nivåer i organisationen  

Samtliga chefer upplever att byråkratiska administrativa riktlinjer och regelverk inom 

organisationen är faktorer som påverkar effektiviteten i den operativa processen i arbetet med 

kompetensförsörjning och kan hämma möjligheten till snabba beslut. Detta problem 

framträder tydligast i de offentligt ägda organisationerna. Det finns även en samstämmighet i 

hur cheferna upplever betydelsen av långa eller korta beslutsvägar. De menar att långa 

beslutsvägar är negativt, då deras egen verksamhet blir involverad alltför sent i 

beslutsprocessen. Cheferna upplever att den korta tiden de får på sig att fatta beslut rörande 

den egna verksamheten minskar möjligheten att fatta mer genomtänkta beslut. Detta kan 

liknas vid begränsad rationalitet som tas upp i Carnegieskolan. För att illustrera dessa 

skillnader, redovisar vi nedan en situation som en av cheferna uppgav med hänvisning till 

förfaringssättet i rekryteringsprocessen.  

 

”Vi lägger ut en annons på vårt interna rekryteringsverktyg… Den annonsen går även 

ut på den öppna arbetsmarknaden och internt på […]. Den ligger ute i tre veckor. 

Under tiden bearbetar vi inkomna ansökningar för att förkorta processen. Vi väljer ut 

för hospitering och testar dem i verksamheten genom hospitering, referenstagning. 

Hela processen tar ca ett halvår inklusive introduktion… Jag glömde dispens-

förfarandet! Vi måste begära dispens på centrala HR, som först går genom budget och 

ser att vi har budget för att anställa en person. När det är godkänt, tar ca två veckor, 

lägger man ut en annons…”  

(intervju med chef från SO) 

 

Rekryteringstiden upplevs som en väldigt lång process som kräver mycket resurser. Inom de 

offentligt ägda sjukhusen måste cheferna förhålla sig till ett mer byråkratiskt tillvägagångsätt. 

Dispenstiden för godkännande av nyrekrytering samt tiden för annonsering av tjänsten 

upplevs som ett moment som fördröjer rekryteringsprocessen och beror på den byråkratiska 

ordningen som måste följas. Cheferna menar att denna ordning inte är kompatibel med kraven 

på snabba beslut och åtgärder som måste tas när verksamheten får in tilläggsuppdrag. Inom de 

offentligt ägda sjukhusen är strukturen även mer hierarkiskt uppbyggd, vilket cheferna 

upplever förlänger beslutsprocessen ytterligare eftersom besluten måste fattas på flera nivåer. 

Cheferna hävdar att den hierarkiska strukturen i kombination med ett byråkratiskt 
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förhållningssätt kring administrationen, hämmar effektiviteten i rekryterings-processen. När 

ett beslut väl fattas högre upp i hierarkin har de väldigt kort tid på sig själva att planera. Den 

korta framförhållningen medför att cheferna oftast fattar beslut som är acceptabla under 

rådande omständigheter men inte optimala (jmf Carnegieskolan). 

 

”Både jag och medarbetarna får väldigt kort tid att planera och förbereda oss för 

förändringar. Tidsperspektiven är ungefär samma vid korta som långa händelser.” 

 (intervju med chef från MO) 

 

Inom de privatägda sjukhusen som ingick i studien är organisationsstrukturen mer platt, d.v.s. 

cheferna vi intervjuade har få chefsnivåer över sig, vilket anses vara positivt och bidrar till 

snabbare beslutsvägar. Administrationen i organisationen upplevs inte heller lika strikt av 

dessa chefer som inom de offentligt ägda sjukhusen.  

 

”Här har vi korta beslutsvägar. Jag tror på platta organisationer, korta 

beslutsvägar… men då måste man också kunna fatta beslut. Man får inte låta bli att ta 

konsekvenser för det hela. Man måste kunna ta den rollen.” 

(intervju med chef från MP) 

 

I det lilla privata sjukhuset har man helt frångått annonsering och rekryterar enbart efter 

rekommendation och kontakter, vilket även kan ske spontant. Detta är en åtgärd som inte är 

möjlig i offentlig verksamhet. Regelverket upplevs dock både som positivt och negativt. 

Chefen på det lilla privata sjukhuset framhäver fördelen med att kunna anställa spontant och 

sluta individuella avtal. Trots att chefen på det stora offentliga sjukhuset upplever en 

begränsning med det byråkratiska förfarandet, ser denne ändå en fördel att veta att allt är 

reglerat, att man inte kan gå utanför regelverket, vilket uppfattas som en trygghet i rollen som 

chef.  

 

Organisationsstorlek 

Det finns en enighet bland cheferna i studien att tiden för beslutsvägarna främst beror på 

storleken på organisationen snarare än på ägandeformen. De anser dock att den traditionella 

byråkratin som präglat sjukvården samt regelverket i den offentligstyrda organisationen också 

har betydelse.  

 

”Alla blir sedda i en liten organisation. Alla kan säga sitt. Stora sjukhus är lite mer 

som fabriker där var och en sköter sitt på sin sal. Fördelen att ha en stor organisation 

bakom sig är att de har bättre förhandlingsläge i upphandlingar. De har t.o.m. råd att 
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göra medvetna misstag för att få ett uppdrag, trots att de vet att de inte klarar av det. 

Nackdelen är att det blir så stort. Beslutsvägarna blir längre och anonymiteten ökar.” 

    (intervju med chef från LP) 

 

”… nära, god kontakt med VD och höga chefer, det finns en närhet. De vägarna är 

bra… Det kan vara svårare att lyssna och hörsamma i större organisationer.” 

(intervju med chef från MO) 

 

 

Chefen från det lilla privatägda sjukhuset hävdar att de hittills haft mycket korta beslutsvägar, 

men efterhand som organisationen växt har det medfört märkbart längre beslutsvägar. Chefen 

från det stora offentligt ägda sjukhuset, är den som tydligast uttrycker att det är ett problem 

med långa beslutsvägar.  

 

Motivationsstrategier 

Cheferna hävdar att de uppmuntrar medarbetarna till eget utvecklingsarbete, dock i linje med 

verksamhetens behov och betonar även vikten av delaktighet som ett sätt att bygga 

motivation.  Dock visar resultatet stora skillnader i hur detta sker i praktiken. Medan chefen 

på det lilla, privata sjukhuset satsar mycket på trivsel och flexibilitet för att motivera och 

attrahera medarbetare, uppger de övriga tre enbart utvecklingsmöjligheter som motivations-

faktor. Chefen på det mellanstora sjukhuset gör en medveten satsning för att höja den 

akademiska nivån, men ser det även som ett sätt att motivera sjuksköterskorna till eget 

utvecklingsarbete, något som går helt i linje med reformerna i SFS 1992:1434 och SFS 

2006:1053. 

 

”Man kommer till en gräns där man behöver påfyllning och möjlighet att hålla igång 

sin evidensbaserade kunskap… Det är oerhört viktigt att den egna individen har en 

drivkraft och att jag skapar möjligheter för detta… man har som specialist ett stort 

ansvar för sin kompetens. Alla måste kunna känna att de har en del i det som stoppas 

in i verksamheten… Jag jobbar med att skapa förutsättningar för att individerna ska 

kunna kompetensutveckla sig, sedan är det deras ansvar att göra det.” 

    (intervju med chef från MO) 

 

Målsättning 

Något som skiljer sig åt är vilken målsättning cheferna har för kompetensförsörjning. Chefen 

på det lilla, privata sjukhuset menar att målet är att ha rätt kompetens på rätt plats, så att de i 

slutändan har nöjda patienter. Detta kan kontrasteras mot chefen på det mellanstora, 

offentligägda sjukhuset som menar att målet är att vara en förebild för andra. 
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”Jag vill att man ligger i bräschen. Jag skulle vilja sätta MO på kartan, att vi tar fram 

olika delar. Kunna presentera olika delar för andra, speciellt för kunderna och 

patienterna, men även potentiella, blivande kunder. Sjuksköterskor ska också känna att 

de kan förkovra sig och nischa sig, djupdyka i något område. Därigenom kan man nå 

en stabilare arbetsgrupp. Personerna stannar kvar för att de vill vidareutveckla sig 

och driva organisationen framåt...” 

    (intervju med chef från MO) 

 

Båda ovan nämnda målsättningar går helt i linje med Antilla (2005), som menar att 

kompetenskraven måste motsvara kraven från omvärlden. Den förstnämnda chefen gör en 

tydlig koppling mellan kompetens och resultat, med fokus på nöjd kund. Den andra lägger 

fokus på institutionella krav, såsom ökad akademisering och har en vision, likt den Hansson 

(2005) beskriver, om att mobilisera hela verksamhetens lärkapacitet för att ligga steget före 

konkurrenterna och inte slås ut. Denna skillnad kan även relateras till kravet på legitimitet för 

att organisationen ska leva vidare (jmf Nyinstitutionell teori). Vi tolkar detta som att valet av 

strategi beror på vilken aktör i omgivningen man önskar vinna legitimitet hos och vilken aktör 

man själv är. Det framkommer därmed en tydligare beroendeställning inför patienterna i den 

lilla, privata verksamheten, medan cheferna från de större och framför allt de offentliga 

verksamheterna uttrycker mer krav på t.ex. akademisering och teknisk utveckling.  

 

Avslutningsvis är det viktigt att nämna att de likheter och skillnader samt mönster som 

framkommit i resultatdelen är baserade på de fyra intervjuade chefernas upplevelser.  

Resultatet skulle därför med stor sannolikhet se annorlunda ut med ett större antal 

respondenter.  

Diskussion 

Syftet med studien är att bidra med en ökad förståelse för hur man arbetar med 

kompetensförsörjningsarbete inom sjukvården, mot bakgrund av en föränderlig omvärld. 

Genom intervjuer med fyra chefer, samtliga med ansvar för kompetensförsörjning, har vi 

kunnat få en inblick i vilka förändringar cheferna upplever påverkar dem när de 

kompetensförsörjer samt vilka strategier de vidtar för att matcha kraven som ställs från 

omgivningen. Vi har även kunnat urskilja vissa skillnader mellan organisationerna samt vad 
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dessa skillnader kan bero på. Det som tydligt framgått är att förändringar i omvärlden har stor 

betydelse för chefernas upplevelse av det strategiska kompetensförsörjningsarbetet.  

 

Upphandlingar, utbildningsreformer och utveckling av medicinskteknisk utrustning och IT är 

förändringar som påverkar cheferna i kompetensförsörjningsarbetet. Dessa förändringar möts 

upp med strategier såsom kortsiktig planering, kompetensutveckling, löskoppling samt ökade 

kompetenskrav vid rekrytering. Skillnaderna i hur cheferna upplever förändringar i 

omgivningen och som påverkar deras val av strategier uppges vara kravet på ökad 

akademisering, beslutsvägar, motivationsstrategier och målsättning.  

Teoretiska mekanismer 

Det teoretiska ramverket i studien har enbart använts för att ge förståelse för behovet av snabb 

anpassning i en föränderlig omvärld och innefattar mekanismerna organisationsstruktur, 

legitimitet och begränsad rationalitet. Vi trodde att dessa mekanismer påverkade chefernas 

kompetensförsörjningsstrategier i anpassningsprocessen. Då studien är en riktad studie har 

fokus har legat på frågeställningarna och dessa har redan besvarats i resultatdelen. Denna del 

behandlar de olika mekanismerna var för sig och det förs en diskussion om vilken inverkan de 

visade sig ha på chefernas arbete. 

 

Organisationsstruktur  

Vi antog att effektiviteten i chefernas kompetensförsörjningsarbete skulle hämmas av ett 

byråkratiskt administrativt tillvägagångssätt, d.v.s. att regelverk och riktlinjer skulle hämma 

den operativa processen. Denna uppfattning stämmer delvis överens med det som framkom i 

resultatet gällande det administrativa tillvägagångssättet inom de offentligt ägda sjukhusen, i 

synnerhet. Det upplevs som effektivitetshämmande men även som betryggande. Något som 

framkom var att hierarkiska nivåer i organisationen samt organisationsstorleken tillskrevs mer 

betydelse än ägandeformen då det är tydligt att tidsomfattningen på beslutsvägarna varierar 

beroende på hur dessa faktorer ser ut i organisationen. För cheferna i studien är längden på 

beslutsvägar, d.v.s. hur många andra som måste delta i beslut om kompetensförsörjning som 

är det viktiga, inte om tillvägagångssättet är byråkratiskt administrativt eller inte. 
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Det administrativa synsättet vi utgick ifrån är enbart en del av vad som ingår i begreppet 

organisationsstruktur (jfr Contingency theory). Ett bredare perspektiv gällande organisations-

strukturen skulle troligtvis fört oss närmare det som framkom i resultatet. 

 

Legitimitet 

Cheferna hävdar att deras uppgift är att uppmuntra medarbetarna och ge dem utrymme och 

tillfälle att utveckla sin kompetens. Viktigast är dock att utvecklingen går i linje med 

verksamhetens behov, d.v.s. att ha rätt person på rätt plats vid vården av patienter och inte 

enbart utgå ifrån utbildningsnivån hos anestesisjuksköterskorna. Cheferna hävdar att 

omgivningens krav inte alltid går i linje med verksamhetsmålet eller bidrar till ökad 

effektivitet. Detta tolkar vi som att de institutionella kraven inte upplevs ge utfall som är lika 

gynnsamma eller effektiva för det faktiska operativa arbetet. Legitimitet blir därmed en viktig 

faktor att förhålla sig till utåt, men svårare att upprätthålla i det praktiska arbetet (jmf 

löskoppling i nyinstitutionell teori). Vi utgick ifrån ett generellt antagande om att 

kompetensförsörjningsarbetet skulle påverkas eftersom sjukhusen måste följa de riktlinjer 

som ställs från omgivningen och fokuserade i huvudsak på legitimitetskraven från 

högskolereformerna. Resultatet visar att legitimitetsbehovet varierar beroende på vilken aktör 

i omgivningen man önskar vinna legitimitet hos och på vilken aktör man själv är. Vår 

tolkning av resultatet är att de offentliga organisationerna visade större grad av beroende från 

omvärlden generellt sätt, vilket kan bero på att de är beroende av resurser som inte bara 

innefattar patienterna utan även forskning och teknisk utveckling. Den lilla privata företaget 

däremot prioriterade ”kunderna”, d.v.s. patienterna, vilket kan bero på att de är beroende av 

att patienterna väljer dem som vårdgivare men även för att de inte har samma behov av 

resurser till forskning. Deras fokus ligger även på att sträva efter en hög trivselnivå i 

personalgruppen för att höja motivationsfaktorn och på så sätt även hålla en låg 

personalomsättning. 

 

Begränsad rationalitet 

I resultatet framgår att problematiken i beslutsprocessen bl.a. utgörs av svårigheten att kunna 

förutse exakt hur omgivningen kommer att se ut, vilket försvårar möjligheten att förutse vilka 

kompetenser som kommer att behövas i framtiden. Kompetensförsörjningsarbetet växer 

därmed fram som ett resultat av relativt tillfälliga och förhållandevis kortsiktigt motiverade 

åtgärder, snarare än som ett resultat av rationell beslutsprocess (jmf Carnegieskolan). Detta är 
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dock något som inte enbart orsakas av förändringar i omgivningen, utan även av den korta 

framförhållningen som cheferna ställs inför då beslut ska tas uppifrån i organsationen innan 

cheferna själva får fatta beslut. Beslutsprocessen påverkas därmed såväl av externa 

omvärldsfaktorer som av interna strukturella faktorer, såsom regelverk och riktlinjer i den 

operativa processen, hierarkinivåer i organisationen och organisations-storleken. 

 

I teoridelen förde vi ett resonemang gällande beslutsfattande och hävdade i likhet med 

Carnegieskolan att cheferna fattade beslut med begränsad rationalitet. Detta skulle i sin tur 

påverka de strategier som de valde i arbetet med kompetensförsörjning. Resultatet stämmer 

väl överens med denna uppfattning. Det framkomna innebär dock inte att cheferna inte arbetar 

strategiskt. Förutsättningarna för att fatta rationella beslut har minskat p.g.a. ökad osäkerhet, 

vilket späs på av interna beslut om t.ex. tilläggsuppdrag. För att hantera den ökade 

osäkerheten har cheferna valt strategier som gynnar flexibilitet och som är baserat på en mer 

kortsiktig tidsplan än tidigare, d.v.s. begränsat planeringen till ett år, vilket kan ses som en 

väldigt rationell åtgärd. Strategierna bygger till stor del på att skapa en flexibel arbetsgrupp, 

som har tillräckligt djup kompetens och motiverade medarbetare för att möta förändringar 

från omvärlden och erbjuda marknaden de tjänster som efterfrågas. Här ser vi en stor 

utmaning för cheferna. Samtidigt som de måste ha rätt kompetens bland personalen för att 

möta dagens krav, måste de även planera för en oviss framtid, rusta verksamheten för ökade 

krav på akademisering, teknisk utveckling och konkurrens, och ändå förhålla sig till ökade 

krav på effektivitet. 

 

Resonemanget vi förde kring mekanismerna; organisationsstruktur och möjlighet till 

rationella beslut, stämde ganska väl med det som framkom i resultatet. Organisationsstruktur, 

bör dock ses ur ett bredare perspektiv som även omfattar faktorerna organisationsstorlek och 

hierarkinivåer i organisationen. Dessa mekanismer visade sig ha betydelse för kompetens-

försörjningsarbetet. Legitimitet visade sig inte samma inverkan i kompetensförsörjnings-

arbetet trots att institutionella krav ändå upplevdes som viktiga ur ett framtidsperspektiv för 

att vinna legitimitet. Vi utgick dessutom från ett särskiljande av dessa tre mekanismer och gav 

uttryck för att de praktisk taget verkade enskilt. I studien framkom det tydligt att 

mekanismerna oftast går in i varandra och verkar tillsammans samt att det är svårt att göra en 

tydlig uppdelning av interna och externa faktorer i praktiken. Det är främst en fråga om 

perspektiv (Ahrne & Papakostas 2002). 
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Framtida studier  

Vi kunde se tydliga skillnader i agerandet hos samtliga chefer som inte enbart bör kopplas till 

kontexten de befinner sig i utan även till deras olika ledarstilar. Det skulle därför vara 

intressant att göra en studie med samma tema, men ur ett ledarskapsperspektiv.  Det skulle 

även vara intressant att göra en deduktiv studie som behandlade i vilken omfattning 

Contingency-synsättet kan användas som stöd gällande sjukhusens behov av anpassning till 

den kontexten de befinner sig i. Resultatet i denna studie visar bl.a. att kraven på flexibilitet 

som förespråkas inom teorin krockar med den rigiditeten som till stor del råder inom 

sjukvården i de offentligt ägda organisationerna i synnerhet. Det visade sig tydligt genom 

problematiken cheferna upplevde med långa beslutsvägar och de regelverk man har att 

förhålla sig till. Enligt teorin skulle rigida strukturer i osäkra förhållanden, innebära 

organisationers undergång, vilket inte är fallet. Vidare upplevdes rekryteringsprocessen vara 

tids- och resurskrävande, vilket skulle kunna åtgärdas genom att använda sig mer av 

bemanningsföretag. Detta var något som samtliga chefer inte gärna använder sig av. Kvalitet 

värderades högre än kvantitet, vilket kan tolkas som att möjligheten till snabb anpassning inte 

kan prioriteras till vilket pris som helst.  

 

Slutligen skulle det vara intressant att inbegripa fler sjukhus och chefer samt inbegripa 

anestesisjuksköterskorna själva, så att man kan få flera infallsvinklar i studien. Dock, anser vi 

att studien uppfyller sitt syfte då avsikten var att bidra med ökad förståelse för hur samspelet 

mellan omvärldsförändringar och kompetensförsörjning inom sjukvården kan se ut i en 

föränderlig omvärld.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Information om intervjupersonen 

 Titel; ansvarsområde och position i linjeorganisationen 

 Utbildning 

 Erfarenhet inom organisationen 

 Erfarenhet utanför organisationen (kännedom om branschen) 

 

Information om organisationen 

 Ägandeform och storlek? 

 Hur sker tillgången till uppdragen (upphandling)? 

 Tilldelning eller valmöjlighet - i vilken omfattning? 

 Framförhållning i uppdragen (tid för planering; start och varaktighet)? 

 

Begrepp 

 Vad innebär kompetens för dig som chef? 

 Vad innefattar begreppet kompetensförsörjning för Er?  

 

Kompetensförsörjningsarbetet  

 Vilken formell/informell kompetens krävs för att uppfylla rollen som 

specialistsjuksköterska på din avdelning? 

 Hur ser kompetensförsörjningsprocessen på din avdelning? 

 Vad har du för mål med kompetensförsörjningsarbetet? 

 Finns det teoretiskt fastställda kompetenskrav på din avdelning? 

 Vilka svagheter och styrkor finns i den befintliga kompetensförsörjningsprocessen? 

 Vilket tidsperspektiv innefattar kompetensförsörjningen? 

 

Externa och interna faktorer  

 Vilka faktorer påverkar kompetensförsörjningsarbetet? punktform  

 Vilka effekter leder dessa faktorer till? 

 Vilka strategier använder ni för att bemöta dessa effekter? 

 

 

 

 



 

 

Organisationsform 

 Vilka fördelar/nackdelar ser ni med er organisationsform vad gäller 

kompetensförsörjning? 

 Vem har det slutgiltiga ansvaret för kompetensförsörjningen i organisationen?  

 

Avrundning 

 Vad är din egen upplevelse av tidsandans förändringar? 

 Kan du se någon förändring över tid om hur man arbetar med kompetensförsörjningen 

inom branschen?  

 Finns det något övrigt att tillägga? 

 

 

 


