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Verksamhetschefens etiska kompetensVerksamhetschefen har en central funktion i vårdgivarens organisation. Det är 
verksamhetschefen som har det samlade ledningsansvaret för att förverkliga 
politikernas intentioner och beslut, liksom Hälso- och sjukvårdsförvaltningens 
beställningar. Men hälso- och sjukvården styrs också av lagstiftning och yrkes-
etiska koder. Verksamhetschefens uppgift är att leva upp till kraven på hög 
patientsäkerhet, god vård och kostnadseffektivitet. 

I praktiken innebär detta att etiska dilemman och intressekon!ikter uppstår. 
Begränsade resurser i relation till olika intressentgrupper, behandlingsmetoder 
och särskilda vårdbehov ställer krav på såväl effektiv organisering som avväg-
ningar och prioriteringar. Ibland ställs verksamhetschefen inför beslut som kan få 
etiskt obehagliga konsekvenser eftersom människors liv och hälsa står på spel.

Genom intervjuer och kvalitativ innehållsanalys belyser Verksamhetschefens 
etiska kompetens hur verksamhetschefen identi"erar, preciserar och hanterar 
intressekon!ikter i hälso- och sjukvårdens organisation. Därigenom uppmärk-
sammas såväl vilken kompetens som kommer till uttryck, som de olika svårig-
heter som är förknippade med uppgiftens etiska dimensioner.  Avhandlingen 
belyser också den etiska kompetensens handlingsförutsättningar i organisation 
och styrsystem. 

Verksamhetschefens etiska kompetens visar att verksamhetschefen många 
gånger inte lyckas att skapa balans mellan professionsetik och managementlo-
gik. Målrationalitetens och managementlogikens dominans över värderationa-
litet och professionsetik tenderar att hämma verksamhetschefens etiska kom-
petens. En slutsats är att rationella emotioner (värdeomdömen) och ett för etiken 
adekvat språk underlättar för verksamhetschefen att identi"era och hantera 
intressekon!ikter. Författaren argumenterar också för möjligheten att organisera 
för uppgiften att identi"era och hantera intressekon!ikter i syfte att stödja etiskt 
kompetent handling och skapa kvali"cerande erfarenheter att lära av.
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Abstract 

Ethical competence in health care management 
 

Identification and handling of conflicts of interest 
 

 
While research concerning ethical competence in medical practice is fre-
quent, ethical competence in health care management is less often studied.  
This thesis focuses ethical competence and its preconditions, particularly 
with regard to health care managers’ identification and management of con-
flicts of interest. Based on the empirical analysis it also discusses what kind 
of ethical competence health care managers need, and how this competence 
can be developed in the organization. The study is based in action theory and 
takes an organizational pedagogical point of departure. Qualitative, semi-
structured interviews were carried out twice with ten health care managers in 
the Stockholm region. Data were analysed using a thematic, step-wise 
method. The analysis revealed several examples of conflicts of interest and 
different ways in which they were managed. The all-embracing conflict in-
volved weighing and prioritizing patients’ needs, patient safety, and work 
environment against political and economical goals. In most cases the infor-
mants did not manage to strike a balance between professional ethics and 
business management. The dominance of purposive/instrumental rationality 
tended to inhibit the managers’ ethical competence. At the same time, as 
shown by the analysis, some of the managers were able to use ethical com-
petence to pursue value/belief-oriented rationality in achieving such a balan-
ce. Of great importance for success are having rational emotions and an ade-
quate ethical language, and organizing for the task of handling conflict of 
interests in order to support action and provide qualifying experiences to 
learn from in the work processes. But the political and administrative control 
system also needs to clearly articulate the ethical dimensions of the mana-
gers’ task, allocate resources, and ensure that support systems and evaluation 
focus not only on finances but also on the value-rational aspects. 

 
 
Keywords: Ethical competence, conflicts of interest, health care manage-
ment, emotions, practical wisdom, organizational learning, purposi-
ve/instrumental rationality, value/belief-oriented rationality 
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1. Inledning 

Hur det hela började  
”Varför gråter du pappa?” Han låg i en sjukhussäng med vänster hand tungt 
vilande i ett stadigt grepp om den högra. Varje ord kom med stor möda över 
hans läppar.  Det tog tid innan vi förstod vad som hade hänt. Pappa var för-
lamad i höger sida till följd av en svårartad hjärntumör. Han hade mycket 
svårt att tala, men var helt klar i huvudet och hörseln var det inget fel på. Vid 
den här tiden låg pappa på neurologen på ett stort sjukhus och läkarna hade 
just gått ronden när vi anlände. Vi fick bekräftat av en sjuksköterska som var 
med under ronden att det vi förstod hade hänt var sant. Vid fotänden av pap-
pas säng hade den avrapporterande läkaren sagt över pappas huvud till den 
läkare som gick på sitt pass att: ”Den här kommer att dö inom en månad”. 

Detta utspelade sig runt årsskiftet 1989-1990. Sedan dess har jag haft ett 
förhållandevis stort intresse för etik inom hälso- och sjukvården och efter-
som min akademiska grundutbildning handlade om arbetsliv, organisation, 
kommunikation, lärande och ledarskap så kom jag att intressera mig för eti-
ken i vården utifrån de perspektiven. 

Månaderna innan pappa dog av sin hjärntumör 1990 tillbringade han hos 
en annan vårdgivare på en hospiceavdelning som var till för att ge patienter 
vid livets slutskede god och värdig vård. De som arbetade där var mycket 
vänliga och skickliga i palliativ vård och de hade var och en gjort sig väl 
införstådda i vem pappa och de andra patienterna var. De vände sig till ho-
nom och talade med honom. Pappa, som var konstnär, klar i huvudet och 
med sinne för humor, men förlamad i halva kroppen, lyfte de upp med tra-
vers så att han fick sitta i en rullstol vid ett bord med utsikt över Drevviken 
och måla – vilket han sagt att han ville göra. Och de hade kontinuerligt ly-
hörd kontakt med honom. Han kände sig inte ensam och övergiven där. De 
andra patienterna bemöttes vad vi kunde förstå också utifrån deras personli-
ga behov och önskemål. På så sätt kunde pappa och de andra uppleva me-
ning, tillit och trygghet. De var alla någon med sina respektive livshistorier; 
personer – trots sina funktionsnedsättningar och successiva reträtt från livet. 
Vi anhöriga kunde koncentrera oss på att undan för undan ta farväl av våra 
kära i stället för att oroa oss för om de fick den vård och omvårdnad de så 
innerligt behövde. En sak som jag särskilt minns för egen del var att vård-
personalen själva inte var rädda för lidandet. De lindrade så klart pappas 
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smärta och lyssnade till hans oro, men det kändes så fridfullt och tryggt att få 
erfara lidande, ångest och död i deras varma sällskap.  

Det är alltså möjligt med värdig vård och omsorg. Detta är värt att minnas  
– också ur ett verksamhetsperspektiv. 

 
 
  * 
 

Historien om pappa hör till min förförståelse. Det gör också det faktum att 
jag senare kom att utbilda mig till journalist och i den rollen fortsatte att 
undersöka hur det kom sig att vissa arbetsmiljöer och organisationer funge-
rade bättre än andra med avseende på bl.a. etik, hälsa och goda arbetsresul-
tat. Ett av de sista journalistuppdragen jag genomförde var ett slags system-
granskning av primärvården på det småländska höglandet år 1999. Idén att 
genomföra den granskningen föddes när jag var på besök hos min då 90-
åriga mormor som var patient på vårdcentralen i Nässjö. Mormor upplevde 
att läkarna aldrig riktigt hade tid med henne och hon lämnades flera gånger 
otrygg utan svar på för henne viktiga frågor. 

En morgon läste jag i Smålandsnytt att läkarna snart var lika sjuka som 
sina patienter och jag ville helt enkelt förstå vad som pågick. Jag intervjuade 
primärvårdschefen, tre läkare, förvaltningschefen, läste på vad politikerna 
sagt, samt talade med en person på arbetsmiljöenheten i Eksjö. Jag fick bl.a. 
veta att det politiska löftet om gratis vård till barn inte åtföljdes av ytterligare 
resurser och att de överbelastade läkarna förskrev sömntabletter till varandra 
för att kunna sova på nätterna. Tiden vid varje patientmöte var knapp. Jag 
minns en mager gammal och förvirrad man som satt böjd vid doktorns bord 
på vårdcentralen medan doktorn frågade: ”Har du förstått?” och sedan hur 
han ensam med receptet i handen hasade bort längs korridoren.  

Trots den övermäktiga situationen fanns det en låga hos läkarna och hos 
chefen. De brann för sina patienter. De ville inte svika. De ville till varje pris 
göra ett gott arbete och lyckas med sina gärningar. Men vanmakten inför 
omständigheterna gick inte att dölja. Deras ögon vittnade om utmattning  
och om sorg. 

Bilderna och berättelserna oroade mig. Jag fick en känsla av att männi-
skorna i systemet varken lyssnade till sig själva eller till varandra, att förmå-
gan att se olika handlingsmöjligheter var tillintetgjord och att ingen med 
makt att påverka riktigt brydde sig om vad som faktiskt var på väg att hända 
och vad som faktiskt stod på spel. Gång på gång fick jag undanglidande, 
vanmäktiga eller hämndlystna svar från mina intervjupersoner. När min 
granskning var klar och artiklarna publicerade1 förstod jag att det fanns 
ganska många och komplexa problem som låg bakom läkarnas långtidssjuk-

                                                      
 
1 Artiklarna publicerades i tidningen Arbetarskydd, nr 4, 1999.  
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skrivningar och den hotade patientsäkerheten. Men det var en sak som pri-
märvårdschefen sa som särskilt kom att etsa sig fast i mitt minne. Han sa om 
högsta ledningen: “De tar inte riktigt in vad jag säger, trots att jag talar 
klarspråk. Jag är rädd att man accepterar att folk bränner ut sig.” Högre 
chefer och politiker skyllde på varandra, men de besökte inte arbetsplatsen 
för att bilda sig en egen uppfattning om situationen. Ville de inte förstå sam-
banden och ta ansvar för vården? Eller kunde de inte?  Om läkarna och pri-
märvårdschefen var så stressade, överansträngda och sjuka, så kunde man ju 
befara att också patientsäkerheten var hotad. Och vad gick egentligen de 
begränsade resurserna till? Min oro tilltog. Behövde mormor verkligen alla 
piller hon fick? Hade läkarna och cheferna förutsättningar att ge patienter 
trygg, säker och värdig vård?  

Det var någonstans där, runt år 1999-2000, som jag bestämde mig för att 
jag ville forska om etik och ledarskap i hälso- och sjukvården. Det föreföll 
vara ett viktigt empiriskt forskningsområde eftersom människor söker sig hit 
när de är särskilt utsatta, sårbara och beroende av andras blick, omtanke och 
hjälpande händer. Men också därför att många människor arbetar här, har 
hälso- och sjukvården som arbetsmiljö. Hela systemet är till för att ge vård 
och omsorg, att reducera ångest, bota och lindra. Men för att detta ska vara 
möjligt tänker jag mig att vårdgivarnas egen hälsa och kompetens alltigenom 
är nödvändiga men inte tillräckliga förutsättningar. Och chefernas viktigaste 
uppgift är att skapa förutsättningar för vårdpersonal att klara sina uppgifter. 
Frågorna som ledde mig allt närmare mitt avhandlingsprojekt klarnade un-
dan för undan: Hur hanterar chefer i hälso- och sjukvården etiska dilemman 
och intressekonflikter? Vilken etisk kompetens har de för sitt uppdrag?  

 
   
  * 
 
 

Syftet med föreliggande avhandling är att skapa kunskap om etisk kompe-
tens och om vilka handlingsförutsättningar som behövs för att utöva sådan 
kompetens. Fokus ligger på verksamhetschefers identifiering och hantering 
av intressekonflikter i hälso- och sjukvården. Detta syfte kommer att utveck-
las och preciseras längre fram. 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av 11 kapitel. I detta första har jag beskrivit min väg till 
forskningsområdet, kortfattat presenterat syftet och redogjort för avhand-
lingens disposition.  I kapitel två ger jag en mer ingående bakgrund till själva 
forskningsproblemet och lyfter fram några för avhandlingen centrala be-
grepp. Kapitel tre innehåller en beskrivning av tidigare forskning som har 

 
 

17 

skrivningar och den hotade patientsäkerheten. Men det var en sak som pri-
märvårdschefen sa som särskilt kom att etsa sig fast i mitt minne. Han sa om 
högsta ledningen: “De tar inte riktigt in vad jag säger, trots att jag talar 
klarspråk. Jag är rädd att man accepterar att folk bränner ut sig.” Högre 
chefer och politiker skyllde på varandra, men de besökte inte arbetsplatsen 
för att bilda sig en egen uppfattning om situationen. Ville de inte förstå sam-
banden och ta ansvar för vården? Eller kunde de inte?  Om läkarna och pri-
märvårdschefen var så stressade, överansträngda och sjuka, så kunde man ju 
befara att också patientsäkerheten var hotad. Och vad gick egentligen de 
begränsade resurserna till? Min oro tilltog. Behövde mormor verkligen alla 
piller hon fick? Hade läkarna och cheferna förutsättningar att ge patienter 
trygg, säker och värdig vård?  

Det var någonstans där, runt år 1999-2000, som jag bestämde mig för att 
jag ville forska om etik och ledarskap i hälso- och sjukvården. Det föreföll 
vara ett viktigt empiriskt forskningsområde eftersom människor söker sig hit 
när de är särskilt utsatta, sårbara och beroende av andras blick, omtanke och 
hjälpande händer. Men också därför att många människor arbetar här, har 
hälso- och sjukvården som arbetsmiljö. Hela systemet är till för att ge vård 
och omsorg, att reducera ångest, bota och lindra. Men för att detta ska vara 
möjligt tänker jag mig att vårdgivarnas egen hälsa och kompetens alltigenom 
är nödvändiga men inte tillräckliga förutsättningar. Och chefernas viktigaste 
uppgift är att skapa förutsättningar för vårdpersonal att klara sina uppgifter. 
Frågorna som ledde mig allt närmare mitt avhandlingsprojekt klarnade un-
dan för undan: Hur hanterar chefer i hälso- och sjukvården etiska dilemman 
och intressekonflikter? Vilken etisk kompetens har de för sitt uppdrag?  

 
   
  * 
 
 

Syftet med föreliggande avhandling är att skapa kunskap om etisk kompe-
tens och om vilka handlingsförutsättningar som behövs för att utöva sådan 
kompetens. Fokus ligger på verksamhetschefers identifiering och hantering 
av intressekonflikter i hälso- och sjukvården. Detta syfte kommer att utveck-
las och preciseras längre fram. 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen består av 11 kapitel. I detta första har jag beskrivit min väg till 
forskningsområdet, kortfattat presenterat syftet och redogjort för avhand-
lingens disposition.  I kapitel två ger jag en mer ingående bakgrund till själva 
forskningsproblemet och lyfter fram några för avhandlingen centrala be-
grepp. Kapitel tre innehåller en beskrivning av tidigare forskning som har 



 
 
18 

betydelse för mitt ämne. Kapitel fyra består av avhandlingens teoretiska 
utgångspunkter och analysbegrepp. I kapitel fem preciserar jag forsknings-
problemet som mynnar ut i syftesformulering och forskningsfrågor. Kapitel 
sex består av en beskrivning av avhandlingens metodologiska utgångspunk-
ter, studiens upplägg och genomförande, val av praktikområde och infor-
manter, samt metoder för dataproduktion. Här finns också beskrivningar av 
analysmetoder, en diskussion om generalisering, validitetsaspekter och etis-
ka aspekter. Kapitel sju utgör en introduktion till de tre följande resultatka-
pitlen: åtta, nio och tio. I resultatkapitlen redovisas resultaten av den empi-
riska analysen, kapitlen innehåller också kommentarer till det empiriska 
materialet. 

I kapitel elva sammanfattar jag resultatet av den empiriska analysen och 
diskuterar fem centrala teman i relation till avhandlingens teoretiska ut-
gångspunkter. Kapitlet och avhandlingen avslutas med konstruktiva förslag i 
syfte att öka verksamhetschefens etiska kompetens, samt förslag till fortsatt 
forskning. 

 
 
 
 
 

 
 
18 

betydelse för mitt ämne. Kapitel fyra består av avhandlingens teoretiska 
utgångspunkter och analysbegrepp. I kapitel fem preciserar jag forsknings-
problemet som mynnar ut i syftesformulering och forskningsfrågor. Kapitel 
sex består av en beskrivning av avhandlingens metodologiska utgångspunk-
ter, studiens upplägg och genomförande, val av praktikområde och infor-
manter, samt metoder för dataproduktion. Här finns också beskrivningar av 
analysmetoder, en diskussion om generalisering, validitetsaspekter och etis-
ka aspekter. Kapitel sju utgör en introduktion till de tre följande resultatka-
pitlen: åtta, nio och tio. I resultatkapitlen redovisas resultaten av den empi-
riska analysen, kapitlen innehåller också kommentarer till det empiriska 
materialet. 

I kapitel elva sammanfattar jag resultatet av den empiriska analysen och 
diskuterar fem centrala teman i relation till avhandlingens teoretiska ut-
gångspunkter. Kapitlet och avhandlingen avslutas med konstruktiva förslag i 
syfte att öka verksamhetschefens etiska kompetens, samt förslag till fortsatt 
forskning. 

 
 
 
 
 



 
 

19 

2. Bakgrund: Ett etiskt utmanande uppdrag  

Verksamhetschefens uppgift, ansvar och villkor 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ställer krav på att ledningen av 
hälso- och sjukvård ska organiseras så att den tillgodoser värden som hög 
patientsäkerhet, god kvalitet av vården och främjar kostnadseffektivitet. 
Ledningsansvaret ska vara tydligt ur såväl ett patient- som ett tillsynsper-
spektiv. För detta ändamål ska det finnas en verksamhetschef, vilken repre-
senterar vårdgivaren och som har det samlade ledningsansvaret (SFS 
1982:763, SOSFS 1997:8) Socialstyrelsen betonade därmed vikten av gene-
rell kompetens för att kunna leda verksamheten.  

Verksamhetschefen ansvarar för att det för enheten finns ett ändamålsen-
ligt kvalitetssystem för att fortlöpande styra, följa upp, utveckla och doku-
mentera kvaliteten i verksamheten för att nå kvalitetsmål och främja kost-
nadseffektivitet. Verksamhetschefen ansvarar för löpande verksamhet inom 
sitt område och ska se till att den fungerar på ett tillfredsställande sätt. Till 
verksamhetschefens uppgift och ansvar hör, förutom det medicinska omhän-
dertagandet av patienten, att tillgodose kraven på hög patientsäkerhet och 
god vård, att samverkan och samordning med andra enheter fungerar på ett 
för patienten tillfredsställande sätt, att det finns de direktiv och instruktioner 
som verksamheten kräver, att personalens kompetens upprätthålls genom 
adekvata vidareutbildningsinsatser m.m. (SOSFS 1997:8). 

Det är verksamhetschefen som har det operativa ansvaret för att förverkli-
ga de intentioner och beslut som politiker, beställare och lagstiftare formule-
rat. Verksamhetschefen har också ett professionellt styrsystem att förhålla 
sig till – det medicinska – som i sin tur är reglerat av lagstiftning och yrkes-
etiska koder m.m. Verksamhetschefen bär därtill ansvar för arbetsmiljön där 
arbetsmiljölagstiftningen som syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i 
arbetet ska följas.  

I linje med efterfrågan av generell kompetens för att kunna leda verksam-
heten, behöver verksamhetschefer inte vara läkare eller ha hälso- och sjuk-
vårdsutbildning (ibid.). De kan ha olika utbildningsbakgrund och erfarenhet. 
Under vissa omständigheter som exempelvis vid transplantation, måste dock 
verksamhetschefen om vederbörande inte är läkare, uppdra åt en läkare att 
ansvara för den medicinska verksamheten (SOSFS 1997:8).  

Mot bakgrund av ovanstående finns potentiella intressekonflikter som rör 
ledningen av hälso- och sjukvården som en naturlig del i organisationen. 
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Genom att människors liv och hälsa står på spel, att behoven av vård och 
omsorg är stora samtidigt som resurserna begränsade, kan man också säga 
att uppdraget är etiskt utmanande. Detta ställer i sin tur krav på en känslighet 
för uppgiftens etiska dimensioner, liksom på etiskt väl motiverade avväg-
ningar och prioriteringar. Uppdraget rymmer därmed mål-, värde- och intres-
sekonflikter som rimligen erfordrar viss etisk kunskap och kompetens.  

Det ligger vidare i uppdragets natur och generella villkor att verksamhets-
chefen inte kan föra dialog och argumentera om alla etiska frågor med sina 
underordnade på samma sätt som vid exempelvis en etikrond, där ett vårdlag 
tillsammans reflekterar över olika patientfall (se t.ex. Libow, et al. 1992, 
Kälvemark Sporrong, Arnetz, Hansson, Westerholm, & Höglund 2007). 
Verksamhetschefen, som representerar vårdgivaren, kan i vissa fall därmed 
riskera att stå ensam med identifiering och hantering av intressekonflikter i 
arbetet.  

Det åligger sammanfattningsvis verksamhetschefen att värna olika mål-, 
intressen och värden som står på spel i hälso- och sjukvården, bl.a. genom att 
identifiera och hantera olika intressekonflikter för att på så vis uppnå hälso- 
och sjukvårdens mål. Mot bakgrund av ovanstående drar jag följande slut-
sats: Att identifiera och hantera intressekonflikter är en uppgift som verk-
samhetschefen behöver kompetens för.  

Det finns ingen explicit formulering om verksamhetschefens etiska an-
svar, men väl att det finns en skyldighet att göra öppna och medvetna priori-
teringar. Sverige är ett av få länder som har en gemensam etisk plattform för 
prioriteringar i vården antagen av riksdagen. Det var de senaste decenniernas 
debatt om prioriteringskrav som ledde fram till att en parlamentarisk utred-
ning tillsattes 1992 för att bl.a. ”… överväga och lämna förslag till vilka 
principer som skall ligga till grund för prioriteringar inom vården.” (SOU 
1995:5, s 209 ). Man har också lagt fast att hälso- och sjukvården har en 
skyldighet att göra medvetna och öppna prioriteringar.  Den s.k. Priorite-
ringsutredningen (ibid.) angav tre etiska principer för prioriteringsbeslut i sitt 
slutbetänkande.  

 
Dessa är i rangordnad följd: 
• Människovärdesprincipen – alla människor har lika värde och samma 

rättigheter oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället 
• Behovs- och solidaritetsprincipen – den som har störst behov av vård 

skall ges företräde 
• Kostnadseffektivitetsprincipen – sjukvårdens resurser ska användas där de 

gör mest nytta, behandlingar som är kostsamma men troligen inte effekti-
va skall inte sättas in.  

 
Det har framkommit kritik mot prioriteringsutredningen för att den framfört 
kostnadseffektivitet som en etisk princip, och inte som ett villkor (Höglund 
2005). Enligt riksdagsbeslutet är dock kostnadseffektivitetsprincipen under-
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ordnad de båda andra principerna samtidigt som den pekar på ansvaret att 
utnyttja resurser så effektivt som möjligt utan att vårdens grundläggande 
uppgifter, förbättrad hälsa och livskvalitet blir åsidosatta. Man ska dock all-
tid avväga insatsen i relation till resultat (SOU 1995:5). 

 
Riksdagsbeslutet om den etiska plattformen innebar vidare att:  
• Vårdgivarna ska redovisa grunderna för prioriteringarna och utgå från 

bästa möjliga kunskap. 
• Nödvändiga prioriteringar måste uppfattas som rimliga och rättfärdiga.  
• Prioriteringar görs både på politisk och medcinsk/professionell nivå. 

 
Prioriteringsdelegationen, som 1998 bl.a. fick i uppdrag att följa upp riksda-
gens beslut om prioriteringar i hälso- och sjukvården, konstaterar att beslutet 
om plattformen har fått genomslag i det praktiska och politiska arbetet på 
såväl nationell, regional som lokal nivå. Samtidigt konstateras att det finns 
en ”… stark tendens att skjuta över ansvaret på andra grupper än den man 
själv representerar”. (SOU 2001:8, s 15). Delegationen noterar att aktörerna 
inte vill se sitt prioriteringsansvar eller värjer sig för svåra beslut, och drar 
slutsatsen att aktörernas olika roller behöver klargöras och synliggöras 
(ibid.).  

Hälso- och sjukvårdens syfte och organisation  
För att så långt som möjligt kunna förstå verksamhetschefens roll, ansvar 
och uppgift – med tillhörande utmaningar – ger jag här en beskrivning av 
Stockholms läns landstings organisation, mål, styrsystem och samhälleliga 
kontext. Landstinget styrs av de politiker som medborgarna i länet väljer vart 
fjärde år. Politikerna har i nämnder och styrelser ett antal förvaltningar till 
sin hjälp. Dessa förbereder beslut som ska fattas av politikerna och ser till att 
de åtgärder politikerna fattat beslut om blir åtgärdade.  I Stockholms län bor 
1,9 miljoner invånare och tre fjärdedelar av landstingets budget går till häl-
so- och sjukvården. Landstingsfullmäktige har 149 ledamöter som samman-
träder cirka en gång i månaden. De beslutar bl.a. om hälso- och sjukvårdens 
inriktning, arbetssätt och organisationsform, liksom om hur stor landstings-
skatten och patientavgifter ska vara. Hälso- och sjukvårdsnämnden beställer 
sjukvård till länets invånare. Till sin hjälp har nämnden sex programbered-
ningar som stöd i uppdraget att möta befolkningens behov. Hälso- och sjuk-
vårens förvaltningsorganisation följer den politiska organisationen. Förvalt-
ningens tjänstemän har, som nämnts, till uppgift att se till att politiska beslut 
blir genomförda, men tar också fram underlag till beslut vilket ger dem ett 
betydande inflytande över styrningen av hälso- och sjukvården. I förvalt-
ningsorganisationens koncernledning sitter samtliga förvaltnings- och bo-
lagschefer. 
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Figur 1: Stockholms läns landstings organisation. 

Den borgerliga majoritetens huvudmål för hälso- och sjukvården efter valet 
2006 var 1) förbättrad tillgänglighet och kvalitet 2) en ekonomi i balans. 
Hälso- och sjukvården styrs som vi har sett även juridiskt och professionellt.  
 
Den som har störst behov av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vår-
den (SFS 1982:763). Hälso- och sjukvårdslagen specificerar att god vård 
bl.a. innebär att: 
• vården ska vara av god kvalitet 
• vården ska tillgodose patienternas behov av trygghet 
• vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet 
• främja goda kontakter mellan patienten och sjukvårdspersonalen 
• tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården 
• olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt 
 
Man kan tänka sig att det är av intresse, inte bara för framtidens hälso- och 
sjukvård i allmänhet, utan också för verksamhetschefens etiska kompetens 
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att det nationellt fattade beslutet om Prioriteringsutredningens riktlinjer del-
vis är oförenligt med den parallella utredningen om hälso- och sjukvården i 
framtiden, HSU 2000. Prioriteringsutredningen betonar (i likhet med Hälso- 
och sjukvårdslagen) att respekt för människovärdet, solidaritet och patien-
tens behov ska styra vården och avvisar en vård som är styrd av efterfrågan. 
HSU 2000 betonar däremot efterfrågan och valfrihet, liksom tillgänglighet 
(Hammarström 2003).  

Hälso- och sjukvården är komplex. Samtidigt som organisation och styr-
system består av traditionella hierarkier och verksamheten lyder under om-
fattande lagstiftning, är den inbäddad i ett mångfacetterat samhälle. Därtill 
finns medicinska forskningsintressen och marknadsintressen, och medicinsk 
och teknisk utveckling ger allt fler behandlingsmöjligheter. Gapet växer 
mellan vad som å ena sidan är möjligt att göra och som efterfrågas, å andra 
sidan de resurser som finns tillgängliga. Alla önskvärda värden går inte att 
förverkliga. Man måste välja. Det är mot bakgrund av detta som krav på 
prioriteringar och etisk kompetens inom hälso- och sjukvården har ökat 
(Höglund 2005). Enligt en rapport från Hälso- och sjukvårdens förvaltning 
står hälso- och sjukvården i Stockholm dessutom inför ett beräknat kost-
nadsgap i storleksordningen 23 miljarder kronor år 2025 – oavsett hur man 
räknat. Detta beror bl.a. på att Stockholm har en åldrande befolkning (SLL 
2009). I samma rapport pekar författarna ut tre huvudsakliga vägar för att 
skapa balans mellan efterfrågad vård och resurser: 1. Mer pengar till vården.  
2. Styrning av efterfrågan. 3. Mer vård för pengarna. Samtidigt visar en un-
dersökning som Socialstyrelsen genomfört (Socialstyrelsen 2008) att det kan 
vara upp till 100 000 patienter som skadas och 3000 patienter som avlider till 
följd av vårdskada, d.v.s. skada orsakad av medicinska åtgärder, varje år – 
och som utöver det mänskliga lidandet naturligtvis är förenade med höga 
kostnader, bl.a. för de extra vårddygn som vårdskadorna kostar.  

Avsikten med den nya patientsäkerhetslagen som infördes den 1 januari 
2011 var en tryggare sjukvård. Socialstyrelsen tog nu över uppdraget att ta 
emot och utreda klagomål från patienter och anhöriga i stället för Hälso- och 
sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), som dock behöll den viktiga samhälls-
funktionen att fatta beslut om en läkare ska få s.k. prövotid eller få sin legi-
timation indragen. Till Socialstyrelsens skyldigheter hör att anmäla olämpli-
ga läkare till HSAN. En granskning (Örstadius 2011) visar dock att avsedda 
intentioner inte har infriats. Klagomålen läggs på hög och Socialstyrelsen har 
bara hunnit utreda 17 ärenden som lett till kritik mot sjukvården av de 4185 
anmälningar som inkommit från den 1 januari fram till mitten av juli 2011. 
(509 ärenden har avskrivits direkt). Dessa problem, klagomål och brister i 
patientsäkerhet, utgör rimligtvis också en del av verksamhetschefernas etiska 
utmaningar. Mot bakgrund av ovanstående drar jag slutsatsen att behovet av 
etisk kunskap och etisk kompetens inom hälso- och sjukvården knappast 
kommer att minska i framtiden. 
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Under senare decennier har hälso- och sjukvården, i likhet med andra de-
lar av den offentliga sektorn, alltmer kommit att influeras av s.k. New Public 
Management, NPM. Det innebär i korthet att den offentliga sektorn har an-
ammat olika managementidéer från den privata sektorn med ökade krav på 
effektivitet. Tillämpningen av NPM inom den offentliga sektorn medförde 
varianter av marknadslösningar med decentralisering, interndebiteringssy-
stem och målstyrning. Patienter och brukare kom exempelvis mer att betrak-
tas som kunder. Oavsett politisk styrning och ideologi kan etiska dilemman 
och intressekonflikter uppstå när resurser satsas på en patient eller en verk-
samhet och därmed undandras från andra patienter och verksamheter. Stress 
och ohälsa uppstår också hos medarbetare som får allt svårare att göra etiska 
bedömningar och prioritera efter dessa. 

Intressenter, intressekonflikter och ansvar 
Med intressent avser jag de som är inblandade i eller som påverkas av en 
intressekonflikt (Westerholm, Nilstun, & Øvretveit 2005). Jag avser, för att 
precisera mig ytterligare, att intressenten är en person eller grupp personer 
som har legitima intressen av väsentligt (intrinsic) värde vid en intressekon-
flikt (Introna & Pouloudi 1999). Med intressekonflikt avser jag en situation 
där mål/värden/intressen kolliderar, och som endast kan hanteras genom en 
avvägning och värdeprioritering där ett eller flera värden offras (Höglund 
2005). I det informerade samtycket till medverkan i denna studie fick infor-
manterna följande definition: 

”Med intressekonflikt avses här en valsituation/beslut där ett eller flera vär-
den måste offras på bekostnad av andra. Det kan röra sig om avvägningar 
mellan olika intressen och värden som står på spel och de prioriteringar som 
görs. ” (Informerat samtycke, se bilaga 1).  

 
Informanterna kom dock att identifiera också andra etiska problem än intres-
sekonflikter. Därför har jag i linje med Malmsten valt att acceptera ett lite 
vidare perspektiv i synen på intressekonflikter (Malmsten 2008). Malmsten 
sorterar etiska problem i en hierarki som består av tre nivåer, eller svårig-
hetsgrader. Etiska svårigheter placeras på den första nivån och dessa innebär 
att aktören har på känn att hon/han befinner sig i en situation med etiska 
förtecken (ibid.) Aktören kan då skaffa fram fakta om de etiska värden som 
står på spel hos olika människor i den aktuella situationen, t.ex. autonomi, 
hälsa, integritet och livskvalitet, vilket leder till en ökad förståelse hos aktö-
ren – och att den etiska svårigheten kan lösas tack vare denna ökade förståel-
se. 

Etiska konflikter placerar Malmsten på en annan nivå. Dessa antas vara 
mer komplicerade och kräver mer av aktörerna för att åstadkomma en god-
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tagbar lösning som de berörda personerna kan acceptera. I det fall de berörda 
personernas intressen är mycket bestämda, kanske till och med orubbliga, är 
det många gånger både svårt och smärtsamt att komma fram till en lösning. 
Här har exempelvis kommunikativa kvaliteter, som förmågan att föra dialog 
med berörda parter också betydelse för hur väl man lyckas att lösa situatio-
nen. Malmsten pekar på att i de asymmetriska relationer som finns i vården 
spelar makt en stor roll i dessa sammanhang. Man kan som regel tydligt se 
vem som ges tolkningsföreträde och beslutsföreträde (ibid.) Ett exempel på 
en etisk konflikt är lojalitetskonflikter av olika slag. 

Den tredje nivån av etiska problem som Malmsten identifierar är Etiska 
dilemman. Här inser aktören att det finns två eller flera likvärdiga alternativ 
att välja mellan i en given situation, liksom att inget av dessa alternativ är 
självklart. Hur aktören än väljer, så uppstår en förlust. Aktören bär ansvar för 
sitt val, sina handlingar; att reflektera över om det värde som prioriteras är 
värt sitt pris. Malmsten betonar att valet att avstå från att välja också är ett 
val, varför det är bättre att ta ansvar för ett aktivt val, än att överlåta beslutet 
till någon annan (ibid.). 

Det är inte helt tydligt var gränsen går mellan de två sistnämnda nivåerna 
av etiska problem. Som jag förstår Malmsten ligger skillnaden mellan etiska 
konflikter och etiska dilemman dock i att etiska konflikter kan gå att lösa 
genom dialog, medan etiska dilemman i likhet med min stipulativa definition 
av intressekonflikt, fordrar en värdeprioritering, vilket ställer ännu större 
krav på etisk kunskap jämfört med de två första nivåerna. 

För mitt vidkommande räcker det med att konstatera att intressekonflikter 
kan ha olika svårighetsgrad och att de därför också kräver olika kompetens 
för att kunna hanteras på ett bra sätt. 

Den professionellt anställda personens ansvar kan bedömas utifrån olika 
infallsvinklar (Thorsén 2010). Handlingen kan prövas juridiskt och utfallet 
bli antingen frikännande eller påföljd (juridiskt ansvar). Oavsett det juridiska 
utfallet kan handlingen också bedömas i fråga om aktören hållit eller svikit 
sociala överenskommelser. Det allmänna omdömet kan, trots frikännande 
dom, vara att den professionella aktören handlat på ett svekfullt sätt (socialt 
ansvar). Socialt riskerar aktören i varje handling andras uppskattning och 
beröm, eller sociala repressalier, t.ex. utfrysning eller avståndstagande 
(ibid.). Det personliga ansvaret handlar om det ansvar individen lägger på sig 
själv. Man kan känna sig osäker på om man handlat rätt och därmed om man 
svikit sina egna etiska ideal, liksom få dåligt samvete, känna skuld och skam 
i de fall man exempelvis agerat med underlåtenhet eller av andra skäl inte 
handlat i enlighet med sina moraliska intentioner. ”Det vilar alltid ett etiskt 
krav på oss människor. Så snart vi … har information om en situation, så har 
vi också ett ansvar inför denna. Vi är aldrig åskådare utan alltid deltagare.” 
(Thorsén 2010, s 109). Jag vill med hänvisning till Aristoteles tillägga att det 
ligger i människans makt att göra sig medveten (Aristoteles 1993), att ta 
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visst ansvar för att skaffa sig för situationen nödvändig och tillräcklig infor-
mation. 
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3. Tidigare forskning 

En stor del av forskningen som rör etik i hälso- och sjukvården har både i 
Sverige och utomlands bedrivits inom filosofisk, medicinsk eller vård-
vetenskaplig fakultet. Forskning om styrning och ledning av hälso- och sjuk-
vården bedrivs inom såväl medicinsk som företagsekonomisk fakultet (se 
t.ex. Choi, Holmberg, Löwstedt, & Brommels 2011). Det finns också olika 
studier på området gjorda av psykologer och sociologer. Mångfalden av 
infallsvinklar och vetenskapliga perspektiv som behandlar frågor som an-
gränsar till verksamhetschefens etiska kompetens i hälso- och sjukvården gör 
att forskningsområdet inte är helt lätt att identifiera2. Någon empirisk studie 
som specifikt rör verksamhetschefens etiska kompetens i hälso- och sjukvår-
den har jag inte funnit. Det förefaller överhuvudtaget finnas få studier gjorda 
på verksamhetschefer. 

Mot bakgrund av syftet med min avhandling har jag urskiljt tre forsk-
ningsområden som jag bedömer särskilt angelägna att belysa i relation till 
min studie. Dessa är a) Etiskt ledarskap, b) Empirisk etik och c) Kompetens-
forskning i organisationer. Forskning som specifikt rör verksamhetschefers 
arbete och dilemman i hälso- och sjukvården finns under ”Kompetensforsk-
ning i organisationer”. I var och en av de tre framställningarna nedan börjar 
jag med en kort presentation av respektive forskningsområde, därefter sam-
manfattar jag forskningsområdesvis tidigare forskning av relevans för min 
avhandling.  

 

                                                      
 

2 Jag har sökt i databaser som t.ex. Libris, PubMed, Google Scholar, CSA och använt sök-
ord som ”conflict of interests”, ”ethical competence”, ”health care management”, ”workplace 
learning”, ”competence development”. Men också av en kombination av sökord som exem-
pelvis ”ethics”, ”healt care”, ”competence”, ”management” och ”leadership”. Jag har också 
systematiskt gått igenom tidskrifterna Journal of Workplace Learning och Organizational 
Development mellan åren 2008–2012. Därtill har jag letat adekvata referenser i forsknings-
översikter och i central litteratur på området. Forskarkonferenser, seminarier och nätverk har 
också varit källor jag använt för att ringa in aktuell forskning på området. 
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Etiskt ledarskap 
Det forskningsområde som i litteraturen kallas etiskt ledarskap definieras på 
olika sätt, men omfattar som regel värderingar, personlighetsdrag och bete-
enden (Yukl 2012). Etiskt ledarskap antas vara viktigt därför att ledares be-
slut och handlingar påverkar de kulturella värderingarna och ledningssyste-
men. Å andra sidan finns en ömsesidig påverkan mellan såväl ledare och 
medarbetare, som mellan ledare och organisationskultur – vilken över tid 
inverkar på organisationskulturen (ibid.). Inom detta forskningsområde stu-
deras också ledares personlighetsdrag. En stor del av forskningen om etiskt 
ledarskap har kritiserats för att vara ytlig och Yukl menar att i stället för att 
studera enskilda variabler för sig behöver etiskt agerande förklaras och för-
stås bättre med hänsyn till både den enskilda ledaren och till situationen 
(ibid.).  

En genomgång av tidigare forskning som rör etisk ledarskap visar att det 
finns förhållandevis mycket skrivet om etik och ledarskap från ett filosofiskt 
eller normativt perspektiv om hur ledare bör agera (Brown & Trevino 2006). 
Filosofiska studier argumenterar exempelvis för att ledares etiska misslyck-
anden i grunden är av kognitiv natur, att ledare undantar sig själva från etis-
ka krav och missförstår vad som är etiskt både när det gäller innehåll och 
omfattning (Price 2006). Annan forskning som rör etiskt ledarskap handlar 
om individens karaktär och vägledande etiska principer för ledare. Här finns 
också forskning om olika ledarstilar som exempelvis transformational lea-
dership och authentic leadership (Bass & Steidlmeier 1999, Price 2002, 
Storr 2004, Avolio, Gardner, & Walumba 2005, Backström, Granberg, & 
Wilhelmson 2008, Döös & Waldenström 2008, Jackson & Parry 2008). 
Även frågor som människosyn och etik i ledarskapsutbildning har blivit 
belysta, närmare bestämt det livsåskådningsmässiga innehållet och männi-
skosynen i utbildningarna (Trollestad 1994). 

Det finns också empiriska studier om etiskt ledarskap i hälso- och sjuk-
vården. Dessa är inriktade på att med hjälp av enkäter fånga in vad som an-
ses utmärka en etisk ledare, liksom att skapa instrument som mäter det etiska 
ledarskapet (se t.ex. Töyry, Herve, Mutka, Savolainen, & Seppänen 1998). 
Vidare finns empiriska studier som visar på vikten av att chefen har integri-
tet, är värderingsstyrd och inspirerande genom att engagera sig i socialt vik-
tiga frågor (Treviño, Brown, & Hartman 2003). En litteraturgenomgång som 
rör etiskt beslutsfattande i arbetslivet visar å ena sidan att styrkorna inom 
detta område bl.a. är att forskningen åstadkommit ökad kunskap om indivi-
duella, kontextuella och uppgiftsrelaterade aspekter som påverkar etiskt be-
slutsfattande. Å andra sidan visar den tre huvudsakliga svagheter: brist på 
teoretisk förankring, brister i operationalisering och mätning av etiskt/oetiskt 
beteende, liksom brister i hänsynstagande till interaktionseffekter (O'Fallon 
& Butterfield 2005).  
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Tidigare forskning har uppmärksammat kommunikativa processer som 
syftar till att utveckla en gemensam värdegrund i organisationer (Trollestad 
2000), samt belyst nödvändigheten av system för tillämpning av etiska prin-
ciper för att kunna tillämpa dessa (Philipsson 2004). Trollestad drar bl.a. 
slutsatserna att fokus behöver ligga på öppna reflekterande processer snarare 
än på att producera dokument, att ledningen är konsekvent och trovärdig i 
sitt agerande och att chefer på olika nivåer behöver rustas för uppgiften att 
föra samtal om värdefrågor (ibid.). Studien belyser dock inte närmare huru-
vida en sådan värdegrund är till konkret hjälp för chefen när intressen kom-
mer i konflikt. Studier visar däremot att chefer kan ge uttryck för vissa vär-
deringar och principer, men handla efter andra (Argyris 1982, Trollestad 
1994).   

Slutligen visar översikter av ledarskapsforskning i allmänhet att fokus 
främst ligger på chefernas personliga karaktär och på psykologi, snarare än 
på chefernas faktiska beteende och aktiviteter kopplade till chefens uppgifter 
och roll, liksom att forskningen dominerats av ett kognitivt och rationellt 
perspektiv, och att det därför finns mycket kvar att göra ur ett mer emotio-
nellt och dynamiskt perspektiv (Grint 1997, Humphrey 2002, Jackson & 
Parry 2008). Jackson & Parry refererar här till Alvarez och Svejenova3, som 
menar att det finns ett behov av bättre förståelse av hur ledarskap manifeste-
ras i specifika kontexter (ibid.)  

För min avhandlings syfte blir det viktigt att ta fasta på verksamhetsche-
fernas moraliska integritet och interaktionen med såväl vårdpersonal som 
andra aktörer och kontextuella aspekter. Just interaktionen i det specifika 
sammanhanget, med utgångspunkt i verksamhetschefens uppgift, blir särskilt 
viktig. Emotionernas betydelse för chefens etiska kompetens är inte tillräck-
ligt belyst och förefaller viktig att undersöka. 

Empirisk etik 
Etikforskningens tradition är till sin karaktär en icke-empirisk vetenskap. 
Men inom den biomedicinska etiken har en del forskning närmat sig en form 
av empiri även om etikforskaren inte alltid gör de empiriska undersökning-
arna själv (Höglund 2005). Forskningsområdet empirisk etik är en vidareut-
veckling av den s.k. tillämpade etiken, men syftar till skillnad från den till-
lämpade etiken till att vara både beskrivande och normativ (Musschenga 
2005). Kontextbegreppet är centralt inom den empiriska etiken, men till 
skillnad från tillämpad etik där kontexten (det aktuella sammanhanget) ses 
som ett område inom vilket etiska principer ska tillämpas, betraktas inom 

                                                      
 
3 Alvarez, J.L. och Svejenova, S. (2005) Sharing Executive Power. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
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den empiriska etiken kontexten snarare som en källa till moralisk kunskap 
(Höglund 2005). Kontextkänslighet är viktig därför att kontexten både på-
verkar (begränsar och möjliggör) och påverkas (förbättras eller försämras) av 
människans handlande. Och eftersom etiska ställningstaganden till sin natur 
är komplexa och konfliktfyllda och sällan gör oss helt nöjda blir fokus på 
kontexten viktig. Musschenga framhåller också betydelsen av kontextkäns-
lighet i fråga om etiska principer, riktlinjer och rekommendationer eftersom 
dessa utgör en essentiell del av etikarbetet (Musschenga 2005). Ett värnande 
om kontextkänsligheten kräver därför att etik samspelar med empiri. En 
utmaning för den empiriska etiken är dock hur den ska undvika att bli okri-
tisk. 

 
Empirisk etik kan enligt Musschenga bestå av en eller flera av nedanstående 
delar4: 
1. beskrivning och analys av en viss grupps beteende i anslutning till en 

moraliskt relevant fråga 
2. identifiering av moraliska frågor i en viss kontext som tidigare kan ha 

förbisetts av moralfilosofer 
3. beskrivning och analys av kulturella och institutionella aspekter av en 

viss praktik och av aktörernas värderingar och attityder i syfte att utveck-
la relevanta principer och riktlinjer 

4. beskrivning och analys av moraliska värderingar och etiska resonemang 
hos människor involverade i en viss praktik (Musschenga 2005).   

 
Höglund bidrar med ytterligare exempel på vad som kan räknas som empi-
risk etik: 
5. beskrivning och analys av hur utövarna/aktörerna inom en viss praktik 

förstår och tolkar etiskt relevanta begrepp 
6. analys och utvärdering av konsekvenserna av beslut och riktlinjer för 

etiskt beslutsfattande inom en viss verksamhet (Höglund 2005). 
 

Användningen av etiska koder och riktlinjer inom det biomedicinska områ-
det i stort har ökat kraftigt under senare år med förhoppning om att de ska få 
positiva effekter för den etiska praktiken. Ofta har etiska principer utvecklats 
utanför verksamheten för att sedan tillämpas i arbetsorganisationen 
(Beauchamp & Childress 2009). Forskning av det slaget brukar hänföras till 
forskningsområdena normativ och tillämpad etik. Jag bedömer dock att des-
sa forskningsområden är relevanta för avhandlingens syfte. Dessutom be-

                                                      
 
4 Mot bakgrund av Musschengas och Höglunds beskrivningar av empirisk etik drar jag slut-
satsen att min studie av verksamhetschefens identifiering och hantering av intressekonflikter i 
hälso- och sjukvården inte bara kan betraktas som kompetensforskning, utan också som en 
studie i empirisk etik eftersom den omfattar flera delar som Musschenga och Höglund tar upp. 
Inte minst de som formuleras under punkt 1, 2 och 3. 
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traktas den empiriska etiken som en vidareutveckling av tillämpad etik 
(Musschenga 2005). Svenska forskare har dels studerat floran av riktlinjer i 
sig själva och bl.a. funnit att de är väldigt många, motsägelsefulla och svår-
tolkade (Eriksson, Höglund, & Helgesson 2008). Dels har de funnit att sjuk-
sköterskor inte anser dem vara till någon hjälp för att vägleda praktisk hand-
ling. Riktlinjerna är alltför allmänna och fordrar etisk kompetens för att tol-
kas, inte minst när olika värden kommer i konflikt med varandra (Höglund, 
Eriksson, & Helgesson 2010). Riktlinjerna liknar också lagar och stimulerar 
därför inte till etisk diskussion. Däremot dras slutsatsen att förebilder, erfa-
renheter och dygd, hjälper för att vägleda handling (ibid.). Även amerikans-
ka studier har granskat effekterna av värdegrunder och etiska koder. Resulta-
tet visar bl.a. att förekomsten av etiska koder visserligen associerades med 
färre fel i organisationen, liksom med en orientering mot ett gemensamt an-
svar som sträcker sig utöver det ekonomiska. Men koderna visade sig i prak-
tiken inte ha några effekter i fråga om att rapportera oetiska aktiviteter 
(Somers 2001).  

År 2002 antog SLL en värdegrund för hälso- och sjukvården.  Införlivan-
det av denna värdegrund har utvärderats i flera delstudier med bl.a. enkäter 
och intervjuer. Bland annat dras slutsatserna att värdegrunden inte används i 
de lokala samtalen, att flera av de studerade klinikledningarna inte sett det 
som en prioriterad uppgift att utifrån värdegrunden utarbeta lokala hand-
lingsregler (De Geer & Tullberg 2010). I en annan delstudie av utvärdering-
en dras bl.a. slutsatserna att det skett en värderingsförskjutning i en materi-
ell, rationell riktning och en affärsmässig inställning till arbetet, även om 
denna inte ska tolkas som att etik och omsorg inte är viktigt, att bristande 
kommunikation och dialog kring centrala värderingsfrågor är ett huvudpro-
blem, att ingen annan faktor är viktigare för patientsäkerhet än etisk bered-
skap (Philipson 2010). 

Under senare år har forskare inom den empiriska etiken, på det bioetiska 
forskningsfältet, studerat såväl prioriteringar, moralisk stress som etisk kom-
petens. Syftet har ofta varit att vägleda beteenden/handling och hjälpa vård-
personal vid svåra prioriteringar som t.ex. rör vårdbehov och svåra beslut om 
att avsluta behandling, och intressekonflikter inom hälso- och sjukvården 
(Cronqvist 2004, Höglund 2005, Kälvemark Sporrong, et al. 2007). Resulta-
ten visar bl.a. att s.k. moralisk stress uppstår när vårdpersonal p.g.a. styrsy-
stemen inte kan ge den goda vård som de vill ge (Kälvemark Sporrong, 
Höglund, Hansson, Westerholm, & Arnetz 2005). Vidare behandlar tidigare 
forskning moraliska konflikter relaterade till olika värderingar, övertygelser 
och uppfattningar, som uppstår när hälso- och sjukvårdens etiska principer 
och mål är otydliga (Jormsri 2004). För att lösa dessa moraliska konflikter 
behövs vad Jormsri kallar en process of collaborative practice med respekt 
för individers olika uppfattningar, värderingar och ansvar för vården (ibid.).  

Hittills har moralisk och etisk kompetens studerats empiriskt hos bl.a. 
vårdgivare, inom hemtjänsten, bland skadereglerare och på apotek 

 
 

31 

traktas den empiriska etiken som en vidareutveckling av tillämpad etik 
(Musschenga 2005). Svenska forskare har dels studerat floran av riktlinjer i 
sig själva och bl.a. funnit att de är väldigt många, motsägelsefulla och svår-
tolkade (Eriksson, Höglund, & Helgesson 2008). Dels har de funnit att sjuk-
sköterskor inte anser dem vara till någon hjälp för att vägleda praktisk hand-
ling. Riktlinjerna är alltför allmänna och fordrar etisk kompetens för att tol-
kas, inte minst när olika värden kommer i konflikt med varandra (Höglund, 
Eriksson, & Helgesson 2010). Riktlinjerna liknar också lagar och stimulerar 
därför inte till etisk diskussion. Däremot dras slutsatsen att förebilder, erfa-
renheter och dygd, hjälper för att vägleda handling (ibid.). Även amerikans-
ka studier har granskat effekterna av värdegrunder och etiska koder. Resulta-
tet visar bl.a. att förekomsten av etiska koder visserligen associerades med 
färre fel i organisationen, liksom med en orientering mot ett gemensamt an-
svar som sträcker sig utöver det ekonomiska. Men koderna visade sig i prak-
tiken inte ha några effekter i fråga om att rapportera oetiska aktiviteter 
(Somers 2001).  

År 2002 antog SLL en värdegrund för hälso- och sjukvården.  Införlivan-
det av denna värdegrund har utvärderats i flera delstudier med bl.a. enkäter 
och intervjuer. Bland annat dras slutsatserna att värdegrunden inte används i 
de lokala samtalen, att flera av de studerade klinikledningarna inte sett det 
som en prioriterad uppgift att utifrån värdegrunden utarbeta lokala hand-
lingsregler (De Geer & Tullberg 2010). I en annan delstudie av utvärdering-
en dras bl.a. slutsatserna att det skett en värderingsförskjutning i en materi-
ell, rationell riktning och en affärsmässig inställning till arbetet, även om 
denna inte ska tolkas som att etik och omsorg inte är viktigt, att bristande 
kommunikation och dialog kring centrala värderingsfrågor är ett huvudpro-
blem, att ingen annan faktor är viktigare för patientsäkerhet än etisk bered-
skap (Philipson 2010). 

Under senare år har forskare inom den empiriska etiken, på det bioetiska 
forskningsfältet, studerat såväl prioriteringar, moralisk stress som etisk kom-
petens. Syftet har ofta varit att vägleda beteenden/handling och hjälpa vård-
personal vid svåra prioriteringar som t.ex. rör vårdbehov och svåra beslut om 
att avsluta behandling, och intressekonflikter inom hälso- och sjukvården 
(Cronqvist 2004, Höglund 2005, Kälvemark Sporrong, et al. 2007). Resulta-
ten visar bl.a. att s.k. moralisk stress uppstår när vårdpersonal p.g.a. styrsy-
stemen inte kan ge den goda vård som de vill ge (Kälvemark Sporrong, 
Höglund, Hansson, Westerholm, & Arnetz 2005). Vidare behandlar tidigare 
forskning moraliska konflikter relaterade till olika värderingar, övertygelser 
och uppfattningar, som uppstår när hälso- och sjukvårdens etiska principer 
och mål är otydliga (Jormsri 2004). För att lösa dessa moraliska konflikter 
behövs vad Jormsri kallar en process of collaborative practice med respekt 
för individers olika uppfattningar, värderingar och ansvar för vården (ibid.).  

Hittills har moralisk och etisk kompetens studerats empiriskt hos bl.a. 
vårdgivare, inom hemtjänsten, bland skadereglerare och på apotek 



 
 
32 

(Silfverberg 1996, Hansson 2002, Cronqvist 2004, Kälvemark, Höglund, 
Hansson, Westerholm, & Arnetz 2004, Höglund 2005). Silfverberg har sär-
skilt studerat yrkesetik inom vårdsektorn med fokus på karaktärsdygder 
(Silfverberg 1999), d.v.s. ett slags individuella handlingsförutsättningar för 
etisk kompetens. Vidare har Arnman undersökt läkares erfarenheter av ar-
betsrelaterade moraliska problem och funnit att läkarnas moraliska problem 
inte bara omfattar medicinska frågor, utan även politiska, sociala och eko-
nomiska. Hon skriver att den medicinska etiken inte tycks räcka till för att 
klara uppgiften (Arnman 2004). Höglund drar i sin studie om etisk kompe-
tens och prioriteringar i vården bl.a. slutsatserna att informanterna i viss mån 
uppfattar kostnadseffektivitet som kostnadsminimering, och att människo-
värde och solidaritet inte får så stor genomslagskraft i praktiken, vilket leder 
till en form av moralisk stress hos informanterna (Höglund 2005). Det finns 
också forskning som uppmärksammat intressekonflikter med utgångspunkt i 
hälso- och sjukvårdens kontext. Exempelvis visar en sociologisk studie att 
det behövs kunskap som uppvisar särskilda kvaliteter för att i praktiken kun-
na hantera ambivalens vid en värdekonflikt (Götlind 2002). Denna kunskap 
behöver vara övertygande, framstå som pålitlig, likrikta och vara möjlig att 
tolka i normativa termer. Vidare drar Götlind slutsatsen att denna kunskap 
konstrueras i en delvis konfliktfylld process mellan sjuksköterskor och dok-
torer och de olika roller de spelar (ibid.).  

Så kallade etikronder är ett försök att ta de interaktiva aspekterna i beak-
tande för att öka etisk kompetens inom hälso- och sjukvården. Här finns flera 
interventionsstudier där filosofer och etiker leder reflektion med vårdperso-
nal och sedan genom intervjuer utvärderar effekterna (Kälvemark Sporrong, 
et al. 2007, Svantesson, Anderzén-Carlsson, Thorsén, Kallenberg, & 
Ahlström 2008). Resultatet i en av studierna visar bl.a. att reflektionen som 
etikronderna innehöll innebar en emotionell lättnad för deltagarna, insikt om 
det moraliska ansvaret och självförtroende att agera. Å andra sidan visade 
det också en frustration över bristen på lösningar och en uppgivenhet över att 
en förändring inte tycks möjlig (Kälvemark Sporrong, et al. 2007). Dessa 
etikronder tycktes med andra ord inte tillräckliga för att öka den etiska kom-
petensen relaterat uppgiften. Även utomlands har forskare utvecklat, imple-
menterat och utvärderat s.k. moral case deliberation. Dessa går i likhet med 
etikronderna ut på att samla olika intressenter för att under vägledning av en 
etiker och med en strukturerad metod för etisk dialog främja etiskt välreflek-
terat handlande och kvalitet i vården. En artikel inom detta område pekar just 
på värdet av att med emotionernas hjälp komma ett steg längre än vad man 
gör med empati, nämligen att inte stanna vid ett slags ledsenhet, utan att i 
stället känna medkänsla och engagemang vilket forskarna menar är mer 
fruktbart från etisk synpunkt (Molewijk, Kleinlugtenbelt, Pugh, & 
Widdershoven 2011). Vidare dras slutsatsen att moral case deliberation i 
heterogent sammansatta grupper utanför existerande institutionella kommu-
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nikationsstrukturer behöver kompletteras med moral case deliberation i exi-
sterande kommunikationsstrukturer (van der Dam, et al. 2011).  

I Norge har man utvärderat s.k. Clinical Ethics Committees (CEC). Ut-
värderingen rör inte primärt chefer och ledning, men resultatet av utvärde-
ringen är av intresse för såväl individuellt som kollektivt lärande och utveck-
ling av etisk kompetens. Resultatet av utvärderingen visade att det finns en 
motvilja och oro i den medicinska kulturen när det gäller att bli bedömda av 
utomstående, att vissa kliniker uppfattade CEC som en domstol. Mot bak-
grund av detta drogs slutsatsen att det är viktigt för CEC att balansera stöd 
och kritik i konsultationerna (Førde, Pedersen, & Akre 2007).  

Resultat från empiriska studier visar också att processen som leder fram 
till etiskt beslutsfattande består av en komplex interaktion mellan människor 
med olika kunskap och erfarenhet i en specifik miljö. Eftersom individen 
inte är ensam i sitt etiska beslutsfattande dras slutsatsen att fokus bör ligga 
på kontexten och att medvetenhet och kompetens beträffande etik behöver 
öka och att stödstrukturer behöver tillhandahållas (Kälvemark Sporrong 
2007). Höglund drar slutsatsen att det dygdeetiska synsättet i vårdetiken 
behöver kompletteras med ytterligare perspektiv. Hennes förslag till utveck-
ling av vårdetiken är att komplettera regel- och dygdeetik med kommunika-
tiv vårdetik (Höglund 2005). Den kommunikativa etiken, eller diskursetiken, 
utmärks av att etiken betraktas som en process där etiska beslut fattas i en 
demokratisk dialog5. En poäng som Höglund lyfter fram är att den moraliska, 
demokratiska dialogen också kan tjäna som en del i den karaktärsdaning som 
dygdeetiken kännetecknas av (ibid.). 

Begreppet etiskt klimat har använts inom vårdforskning för att beskriva 
organisationens policy, procedurer och praxis vid etiska frågor (Olson 1995), 
samt hur medarbetare upplever att etiska problem hanteras på arbetsplatsen 
och vilka handlingar som uppfattas främja ett positivt etiskt klimat (Silén, 
Kjellström, Christensson, Sidenvall, & Svantesson 2012). Bland annat dras 
slutsatsen att ett positivt etiskt klimat främjas av att man möter patientens 
behov på ett hänsynsfullt sätt, ett ömsesidigt stöd och information i arbets-
gruppen, liksom att arbeta som team med standards för beteende (ibid.). 

Det finns slutligen forskning som belagt genusskillnader i etiska resone-
mang och handlingsmönster (Gilligan 1993, Benhabib 1994, Nussbaum 
1997, Tong 1998). Utifrån denna forskning har det utvecklats en relationell 
människosyn och ett ifrågasättande av att moraliska beslut enbart fattas med 
förnuftet; att handla i enlighet med de bästa skälen samtidigt som varje indi-
vid som berörs av ett beslut, och dessa individers intressen, ges lika värde 
(Rachels & Rachels 1993). Relationer är inte opartiska och rationella. Enligt 
Gilligan är kvinnors moraliska omdöme, på grund av det västerländska sam-

                                                      
 
5 Höglund knyter här an till bl.a. Habermas och Benhabibs teorier om kommunikativt hand-
lande respektive kommunikativ etik. 
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hällets könsbaserade arbetsfördelning, mer kontextuellt, mer inflätat i rela-
tioners och berättelsers detaljer. Och kvinnor uppvisar större benägenhet att 
inta ”den partikulära andras” ståndpunkt. Kvinnor förefaller enligt Gilligan 
också vara skickligare i att visa de empatiska och sympatiska känslor som 
fordras för detta (Gilligan 1993, Benhabib 1994). Även andra forskare har 
belagt genusskillnader i etiska resonemang och handlingsmönster (se t.ex. 
Johnstone 2000), bl.a. att män agerar efter kantianska pliktprinciper som kan 
upphöjas till allmän lag och att kvinnor agerar mer efter en slags konse-
kvensetik; att det är viktigt att inte skada. Benhabib hävdar att universalistis-
ka teorier har förbisett de moraliska känslorna och att vardagens moraliska 
samspel med andra människor har ”… allt att göra med den könsuppdelning 
av arbetet i västerländska samhällen som följt på moderniteten”. (Benhabib 
1994, s 30). 

För mitt vidkommande bedömer jag det viktigt att ta med mig kunskaper-
na från tidigare forskning om de etiska principernas, kodernas och värde-
grundernas otillräcklighet i samband med intressekonflikter, liksom nödvän-
digheten att ta hänsyn till kontextuella aspekter och behovet av kommunika-
tiv etik som komplement. Samtidigt förefaller det finnas behov av mer kun-
skap som rör emotionernas betydelse vid hantering av intressekonflikter. 
Detta avser jag att belysa ytterligare, liksom vilka kommunikativa kvaliteter, 
närmare bestämt, som kan vara av betydelse. Jag avser också att belysa verk-
samhetschefens interaktion med andra aktörer i organisationen, t.ex. i led-
ningsgrupper och i andra sammanhang där det fattas beslut om ledning och 
styrning av verksamheten, samt handlingsförutsättningar för detta. 

Kompetensforskning i organisationer 
Inom det forskningsområde som jag kallar ”kompetensforskning i organisa-
tioner” finns exempelvis internationell tvärvetenskaplig forskning om orga-
nisatoriskt lärande och lärande organisationer, liksom om arbetsplatslärande 
och organisationspedagogik. 

Granberg har tidigare studerat professionella yrkesutövares strategier vid 
organisatorisk förändring inom hälso- och sjukvården. Han drar slutsatsen att 
de professionella, t.ex. läkare, har stora möjligheter att tolka sina uppgifter 
självständigt vilket bidrar till vida handlingsmöjligheter och utveckling av 
handlingsstrategier (Granberg 1996). Å andra sidan fann han att kontexten 
också kunde utgöra hinder för lärande, t.ex. när tillströmningen av patienter 
är så stor att de professionella inte tillåter sig att nyttja miljöns erbjudanden 
för lärande och kompetensutveckling, och när det ekonomiska styrsystemet 
gör att erbjudanden (affordances) i miljön inte kan utnyttjas. De professio-
nella kan i vissa fall avstå från lärandemöjligheter till förmån för att bidra till 
att enhetens prestationskrav uppfylls (ibid.). Forskare har med avseende på 
lärande organisationer tidigare bl.a. uppmärksammat betydelsen av visdom 
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och förståelse av en situations komplexitet för att kunna bedöma vilken 
handling som behövs (Bierly III, Kessler, & Christensen 2000). Under sena-
re år har också känslors och emotioners betydelse för lärande i team och 
organisationer belysts (Antonacopoulou & Gabriel 2001, Clarke 2010). Det-
ta gäller inte minst cheferna (Fineman 1997, Sandahl, Falkenström, & von 
Knorring 2010). Allt som rör chefers lärande, vad chefer lär och hur de lär, 
är oupplösligt förknippat med känslor varför det behövs mer flexibla arbets-
strukturer (Fineman 1997).  Jackson och Parry (2008) drar vidare slutsatsen 
att emotionella faktorer ofta ligger bakom misslyckanden i ledarskap, samti-
digt som ledarskapsutbildningar ofta fokuserar kognitiva förmågor.  

En forskningsöversikt visar att för lite resurser har lagts på att studera de 
faktiska utmaningar och problemsituationer som chefer brottas med i prakti-
ken, att många ledarskapsteorier och modeller inte är kontextualiserade – 
vilket behövs för att verkligen kunna vara till någon hjälp för chefen i sitt 
arbete (Zaccaro & Horn 2003).  På ett liknande sätt visar forskning som rör 
lärande och utveckling i organisationer att människor lär bäst när de arbetar 
med konkreta och verkliga organisatoriska problem (Day 2001, Jackson & 
Parry 2008). Action learning är ett begrepp som betecknar den kontinuerliga 
process av lärande och reflektion som sker i detta sammanhang, att i samar-
bete med kollegor få uppgifter utförda (Backström, et al. 2008). Slutsatser 
dras om att formaliserat stöd i vardagsarbetet, nätverk mellan chefer på 
samma nivå samt förbättrad vertikal och horisontell kommunikation om 
reella vardagsproblem i ledarskapet främjar lärande och kompetensutveck-
ling (ibid.). 

Forskning visar att dialoggrupper för chefer bl.a. ledde till att cheferna 
upplevde lärandet meningsfullt eftersom metoden gav återkoppling och var 
förankrad i chefernas erfarenheter på arbetet (Sandahl, Edenius, Gustafsson, 
& Wahlström 2007). Resultatet visar att cheferna fick syn på att chefsupp-
dragen många gånger var otydliga, att cheferna behövde utrymme i det dag-
liga arbetet för att kunna reflektera kontinuerligt över arbetet, liksom att 
utvecklingsgrupperna fyllde ett behov av ett konkurrensfritt forum för che-
ferna där de kunde utbyta erfarenheter på arbetet som chef. Jämfört med 
andra typer av chefsutveckling ansåg deltagarna att denna metod ”gick på 
djupet” (ibid.).  

I sin roll som verksamhetschef har läkare svårt att förena professionella 
medicinska perspektiv med chefens verksamhetsperspektiv (Öfverström 
2008). Studien visar bl.a. att det finns brist på verksamhetschefer som funge-
rar som förebilder vilket leder till orealistiska förväntningar på medicinskt 
ledarskap. Detta skapar frustration hos verksamhetscheferna när de upptäck-
er att de saknar viss kompetens för den vardagliga chefspraktiken. Öfver-
ström drar bl.a slutsatsen att det genom utbildning finns en möjlighet att 
skapa en hybrid managerial role som integrerar professionalism och mana-
gerialism (ibid). Andra studier pekar på liknande svårigheter hos chefer och 
ledning att förena olika logiker och motstridiga krav i hälso- och sjukvårdens 
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organisation (Wikström & Dellve 2009, von Knorring, de Rijk, & 
Alexanderson 2010, Choi 2011). I studien ”Hållbart ledarskap i sjukvården” 
belyser Dellve och Wikström att ledare kan känna sig tvingade till oönskade 
strategier för att klara verksamhetens mål. Sådana etiska dilemman kan 
handla om att en chef kan vara utsatt för att andra chefer och överordnade 
använder informella och oetiska strategier för att öka sin egen makt och sitt 
inflytande (Dellve & Wikström 2006). Studien visar också andra etiska di-
lemman som ledare i vården möter, t.ex. i relation till bristande resurser och 
för stort fokus på ekonomi (ibid.). 

Hagström drar slutsatsen att chefer, särskilt i offentlig sektor, hamnar i 
etiska dilemman och lojalitetskonflikter eftersom de har olika intressent-
grupper att ta hänsyn till och flera etiksystem att förhålla sig till (Hagström 
2003). Det kan exempelvis röra sig om förvaltningsetik, professionsetik och 
egenetik (ibid.). Forskning från skolans område påvisar också en liknande 
motsättning, i detta fall mellan organizational and occupational professiona-
lism (Evetts 2006, Parding & Abrahamsson 2009). De båda slagen av pro-
fessionalism bygger på olika logiker och perspektiv: Vem, eller vilken logik, 
ska ha makten över hur arbetet utförs, kontrolleras och utvärderas? (Parding 
& Abrahamsson 2009).  

I en studie om professionalism, etik och lärande i arbetet dras slutsatsen 
att erfarenhetsbaserat lärande kan förstärka de professionellas etiska bas i 
arbetet (Hyland 1996). Brytting har i sin tur diskuterat på vilka sätt organise-
ring och organisationsdesign kan främja moralisk kompetensutveckling 
(Brytting 2001). Han belyser såväl målrationell organisering, med vissa by-
råkratiska strukturer som erbjuder ”moraliska rum”, som värderationella 
aspekter. Han ser en möjlighet i att översätta Habermas kommunikativa 
handlande till praktiskt organiseringsarbete. Den reflekterande processen, 
menar han, kräver dock speciell ledarskapskompetens för att alla ska ges 
möjlighet att medverka (Brytting 2001). 

Rowley och Gibbs försöker integrera Aristoteles teori om praktisk vis-
dom, fronesis, i teorin om organisatoriskt lärande (Rowley & Gibbs 2008). 
De kritiserar tidigare teoribildning för att den i allt väsentligt diskuteras i ett 
värdefritt vakuum, att den utgår från ett instrumentellt perspektiv på lärande 
och undviker att artikulera syftet med, och resultaten av lärande. Vidare me-
nar de att visdom ofta lyser med sin frånvaro i den dominerande diskursen på 
området, vilken snarare utmärks som ekonomistisk och teknokratisk (ibid.).  

Rowley och Gibbs legitimerar behovet av praktisk visdom i en lärande 
organisation genom att bl.a. peka på att beslutsfattande ofta sker i dynamis-
ka, osäkra och snabbt föränderliga sammanhang. Mot bakgrund av detta blir 
det allt viktigare att kunna utveckla och tillämpa praktisk visdom; en känsla 
för problemets komplexitet och vad den kontextuella situationen kräver utan 
att vara helt styrd av regler, d.v.s. mer av praktiska och etiska överväganden 
för att komma fram till det bästa handlingsalternativet i en viss situation. 
Utveckling av praktisk visdom i en organisation förutsätter såväl utveckling 
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av medarbetares individuella förmåga att handla omdömesgillt i relation till 
det aktuella sammanhanget, som deliberativt utvecklade etiska modeller 
(Rowley & Gibbs 2008). Mot bakgrund av omvärldens ökade förväntningar 
på organisationer att agera klokt, samt det ökande trycket på organisationer 
blir det också allt viktigare att agera på ett etiskt försvarbart sätt och att ba-
lansera olika intressenters intressen (ibid.). Artikeln behandlar dock inte 
specifikt intressekonflikter eller etiska dilemman i organisationen. 

För mitt vidkommande blir det särskilt viktigt att ta med mig kunskaperna 
från tidigare forskning om att det ligger i verksamhetschefens arbetsvillkor 
att ställas inför olika intressentgrupper och ibland motstridiga moralsystem. 
Jag tar också med mig att det behöver finnas ett tydligt syfte med lärande i 
organisationer, liksom mer av kritiskt tänkande, praktisk visdom och etiska 
överväganden för att komma fram till det bästa handlingsalternativet i en 
viss situation. Jag tar också med mig insikten om att formaliserat stöd i var-
dagsarbetet, behovet av kommunikation om reella vardagsproblem i ledar-
skapet främjar kompetensutveckling. Och, slutligen, att dialoggrupper för 
chefer kan utgöra en kompletterande metod för att gå mer på djupet i vissa 
frågor. 

Sammanfattning och slutsatser 
Genomgången av tidigare forskning visar att det finns mycket skrivet om hur 
chefer (och andra aktörer) moraliskt sett bör vara och hur de bör handla från 
etisk synpunkt. Kunskap om hur chefer faktiskt hanterar etiska dilemman 
och intressekonflikter i praktiken är däremot begränsad. Detta bekräftas ock-
så av en sammanställning av svenska avhandlingar (Fransson 2008) om etik i 
vård och omsorg från 1970-talet och fram till 2008. Ingen studie behandlar 
specifikt chefernas etiska kompetens. Mot bakgrund av detta drar jag slutsat-
sen att det finns behov av empiriska studier som belyser verksamhetschefens 
etiska kompetens i relation till uppgiften att identifiera och hantera intresse-
konflikter. Det är verksamhetschefens praktiska hantering av intressekonflik-
ter på arbetsplatsen som är föremål för intresse i denna avhandling. Här blir 
det särskilt intressant att utifrån kompetensbegreppet analysera verksamhets-
chefens handlingsförutsättningar för att kunna utveckla och tillämpa etisk 
kompetens.  
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4. Teoretiska utgångspunkter  

I det här kapitlet presenterar jag avhandlingens teoretiska referensram och 
analysbegrepp. Jag börjar med den övergripande teoretiska referensramen. 
Sedan behandlar jag identifiering och hantering av intressekonflikter som 
kompetensproblem, liksom olika handlingsrationaliteter. Därefter övergår 
jag till att belysa etiska och moraliska handlingar, etisk kompetens, emotio-
nernas betydelse för denna kompetens – och slutligen handlingsförutsätt-
ningar för utveckling av etisk kompetens i organisationen. 

En handlingsteoretisk referensram 
Jag har valt att studera hur verksamhetschefer identifierar och hanterar in-
tressekonflikter i hälso- och sjukvårdens organisation för att få veta någon-
ting om avhandlingens studieobjekt: etisk kompetens. För detta ändamål 
bedömde jag det rimligt att välja ett i huvudsak handlingsteoretiskt perspek-
tiv för att förstå aktörernas, d.v.s. verksamhetschefernas, handlande. Motivet 
till detta perspektivval är att man inom handlingsteori studerar olika proces-
ser som ligger till grund för intentionella handlingar, till vilka jag räknar 
identifiering och hantering av intressekonflikter. 

Innan jag närmare redogör för avhandlingens teoretiska analysbegrepp 
vill jag ge en bild av den kunskapstradition dessa begrepp härstammar ifrån. 

Handlingsteorins filosofiska rötter finns hos Aristoteles (384 f.Kr. – 322 
f.Kr). Intresset för handlingsteori har även vuxit sig allt starkare inom sam-
hällsvetenskaperna. Jag lutar mig mot såväl Aristoteles, Max Weber, Jürgen 
Habermas, Seyla Benhabib som nyaristotelikern Martha C. Nussbaum. Men 
också mot den gren av handlingsteorin som har sina rötter i den amerikanska 
pragmatismen, där Charles Sanders Peirce (1839–1914) var en betydande 
person. Den amerikanska pragmatismen kännetecknas av fokus på handling-
ars och påståendens praktiska konsekvenser. För Peirce var pragmatismen en 
handlingsteori där våra handlingar ska förstås relaterade till övertygelse (jfr. 
belief) och mening. John Dewey, som myntade begreppet learning by doing, 
där teori, praktik, reflektion och handling hänger ihop, räknas till en av de 
mest inflytelserika pedagogiska pragmatikerna. Med tanke på min avhand-
lings syfte och forskningsfrågor har det också varit nödvändigt att röra sig 
närmare arbetsorganisationens praktiska kontext och verksamhetschefens 
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uppgift, och därmed att knyta an till teorier om lärande och kompetens i ar-
betslivet.  

Jag utgår från att aktörens handlingar i den organisatoriska kontexten kan 
vara såväl goda i sig själva (självändamål), som inriktade på att nå vissa mål 
(medel) (Aristoteles 1993). Och vidare från att omgivningen kan underlätta 
eller hindra en viss handling och att individen därmed kan vilja handla, men 
av olika skäl inte kunna (Berglind 1990).  

Med handling avser jag inte någonting som bara händer. Med handling 
avser jag ett beteende som är orsakat av en aktör, d.v.s. av ett avsiktligt 
handlande subjekt, och som syftar till att få uppgifter utförda i ett samman-
hang (Ohlsson 2010). Handlingen innebär att aktören avsiktligt och medvetet 
griper tag i något. Detta något kan vara reflektion, vilken jag räknar som en 
inåtriktad handling, medan en utåtriktad handling innebär att aktören utför 
någonting för att åstadkomma resultat. Handling betraktas vidare som en 
förutsättning för lärande (Ohlsson, Döös, & Granberg 2011). Det rör sig med 
andra ord om en person som gör val, som har möjlighet att påverka situatio-
nen och som är ansvarig för sina handlingar. Detta betyder inte att jag uteslu-
ter en syn på människan som en social varelse som i sitt handlande samspe-
lar med andra handlande subjekt och sin omgivande miljö. Jag betraktar 
människan som en såväl biologisk, social, psykologisk som and-
lig/existentiell varelse och utgår ifrån att dialog och interaktion endast kan 
uppkomma där människor som subjekt ömsesidigt samtalar och interagerar 
med varandra i olika sammanhang.  

Nedan redogör jag för avhandlingens begreppsapparat och börjar med hur 
jag ser på kompetensbegreppet. Därefter återvänder jag till handlingsbegrep-
pet, handlingsrationalitet och handlingsförutsättningar. 

Identifiering och hantering av intressekonflikter som 
kompetensproblem 
Jag betraktar identifiering och hantering av intressekonflikter som en av 
verksamhetschefens uppgifter. Det är i relation till en uppgift som kompe-
tensbegreppet blir intressant. Till skillnad från kvalifikationsbegreppet som 
fokuserar på de krav en arbetsuppgift ställer fokuserar kompetensbegreppet 
på individen och hennes handlingsförmåga i relation till en viss uppgift 
(Ellström 2006). Jag använder mig av Ellströms definition av kompetens:  

… en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, si-
tuation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt 
egna eller andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifie-
ra, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings-, och värde-
ringsutrymme som arbetet erbjuder ... (Ellström 2006, s 21). 
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Oavsett hur väl en arbetsuppgift är definierad så tolkar och förstår individen 
uppgiften utifrån sin personliga historia, livs- och trosåskådning, olika kun-
skaper och erfarenheter. Människor tolkar och förstår en och samma uppgift 
på skilda sätt och utför den utifrån sin förståelse (Schön 2009, Sandberg & 
Targama 2011). Jag menar dock att individens uppgiftsförståelse inte bara 
ligger till grund för de avsikter hon har med sitt handlande, utan att hennes 
moraliska avsikter också kan ligga till grund för hur hon tolkar, förstår och 
väljer att utföra sina arbetsuppgifter. Varje människa bär med sig och ingår i 
olika kontexter, meningssammanhang (Ohlsson & Döös 1999). Det kan röra 
sig om exempelvis en ledningsgrupp, ett nätverk för chefer eller ett arbets-
lag. Men det kan också vara en familj, en idrottsklubb, en församling eller 
intresseförening. Detta gör att människor på en arbetsplats som i sig utgör en 
egen kontext, tillsammans med medarbetare eller exempelvis i en lednings-
grupp tänker olika och har olika avsikter. Sammanfattningsvis kan man säga 
att individerna på en arbetsplats bär med sig potentiellt olika förståelse av en 
viss uppgift (Ohlsson 2010). Hur individen tolkar och förstår sina arbetsupp-
gifter får därmed relevans för kompetensen. En konsekvens av ovanstående 
är att kompetens inte bara handlar om att anpassa sig till på förhand givna 
uppgifter, utan att kompetens också innebär att individen i någon utsträck-
ning kan påverka och förbättra sina arbetsvillkor och villkor i livet i övrigt 
(Ellström 2004).  

Kompetens är sårbar. En organisation som har ett antal för sin uppgift 
kompetenta chefer, skulle riskera att dräneras på kompetens om dessa chefer 
gick i pension, blev sjuka eller bytte arbetsplats av något skäl. Denna allvar-
liga kompetensförlust för organisationen kan åtminstone till viss del före-
byggas genom att långsiktigt planera och organisera för utveckling av kom-
petens och lärande i organisationen. Döös talar om detta i termer av att orga-
nisera för arbetsuppgifter och deras utförande ”… så att de bidrar till kvalifi-
cerade erfarenheter i det vardagliga arbetet …”. (Döös 2005, s 12). Att 
organisera för lärande på detta sätt gör det möjligt för olika aktörer att lära 
av erfarenhet genom att se och höra varandra i handling. Därmed skapas 
förutsättningar för utveckling av inte bara individuell kompetens, utan också 
gemensam kompetens i organisationen (ibid.). Man kan, för att tala med 
Löwstedt och Stymne, säga att kompetens i en organisation inte bara handlar 
om att exempelvis chefen ensam klarar en viss uppgift, utan om att kunna 
aktivera andras erfarenheter och kunnande liksom att ta vara på de kunskaper 
som bäddats in i ”företagets strukturkapital” (Löwstedt & Stymne 2002). Det 
jag vill betona är vikten av ett systematiskt och medvetet organisationspeda-
gogiskt arbete för att kompetens ska kunna leva kvar och utvecklas i organi-
sationen via gemensamma handlingsarenor (Döös & Wilhelmson 2011), år 
efter år – trots att en och annan kompetent chef slutar. 

Eftersom arbetsuppgiften uppstår i ett visst sammanhang fordras empiris-
ka studier för att närmare kunna precisera vilka förmågor denna uppgift krä-
ver. Teoretiskt kan man dock uppmärksamma kompetensens olika bestånds-
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delar. Exempelvis kan kunskaper, färdigheter och attityder urskiljas som 
nödvändiga beståndsdelar, eller kognition (tanke), affektion (känsla) och 
konnotation (vilja). Till kompetensens kognitiva beståndsdelar hör för upp-
giften relevanta kunskaper, såväl explicit, verbaliserbar kunskap, som impli-
cit, tyst kunskap (Ellström 2006). Och genom att individen äger kompetens i 
relation till en viss uppgift är kompetens alltid knuten både till individen och 
till den aktuella kontexten (Granberg & Ohlsson 2005). Kompetens finns, 
som jag varit inne på ovan, såväl hos individen som i relationer genom att 
individer tillsammans med andra kan överskrida sin egen förmåga och gene-
rera lösningar som individen kanske inte åstadkommer på egen hand (Döös 
& Wilhelmson 2005). Denna dubbelhet i kompetensbegreppet gör fenomenet 
kompetens komplext och svårt att fånga in. Dubbelheten består närmare 
bestämt i att kompetens å ena sidan är individuellt buren, bestående av ex-
empelvis formella kunskaper, erfarenheter, attityder och värderingar. Å 
andra sidan är kompetens buren av den kontext som organisationen och ar-
betsplatsen utgör, inklusive olika relationer.  

Mot bakgrund av att kompetens bärs av såväl individer, relationer som 
kontext blir det viktigt att analysera olika handlingsförutsättningar. Med 
handlingsförutsättningar avser jag individuella och kontextuella förhållanden 
vilka antingen kan underlätta eller hindra en viss handling (Berglind 1990). 
Det kan exempelvis röra sig om att uppgiftens svårighetsgrad överstiger 
aktörens förmåga eller att de sociala normerna eller kulturen gör gällande att 
någonting är förbjudet för aktören att göra. Som regel är individuella hand-
lingsförutsättningar som förmåga mer stabila, medan omgivningsfaktorerna 
varierar mer (ibid.). Utöver den individuella förmågan kan handlingsförut-
sättningar för måluppfyllelse och verksamhetschefens kompetens röra sig 
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 En del av organisationens omgivningsbetingelser, som politiskt, ekono-
miskt och administrativt styrsystem, teknologi och juridik utgör också hand-
lingsförutsättningar i den meningen att de kan innebära såväl begränsningar 
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2010). 

Jag tänker mig att handlingsutrymme ingår i ovanstående handlingsförut-
sättningar. Inom handlingsteorin görs åtskillnad mellan objektivt och subjek-
tivt handlingsutrymme. Det objektiva handlingsutrymmet beskriver de yttre 
och faktiska möjligheter till handling som existerar. Detta handlingsutrymme 
kan aktören utöka genom ökade kunskaper och genom interaktion och sam-
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arbete med andra (Aronsson 1990). Det subjektiva handlingsutrymmet be-
tecknar vilket handlingsutrymme aktören tror finns. Hur individen uppfattar, 
tolkar, förstår och värderar såväl en situation, en uppgift som sina möjlighe-
ter att handla beror på tidigare kunskaper och erfarenheter. Mot bakgrund av 
detta kan det subjektiva och objektiva handlingsutrymmet sammanfalla. 
Aktören kan också såväl överdriva som underskatta möjligheterna att handla 
(ibid.). Enligt Ellström innebär handlingsutrymme de olika frihetsgrader som 
aktören har när det gäller val och tolkningar av arbetsuppgifter, mål och 
metoder, liksom värderingen av de resultat man uppnår (Ellström 2006). 
Konkret skulle detta kunna innebära att en verksamhetschef i hälso- och 
sjukvården avstår från möjligheten att lyfta ett etiskt konfliktfyllt ämne till 
diskussion i ledningsgruppen därför att verksamhetschefen tror att detta kan 
leda till att vederbörande uppfattas som besvärlig.  

Handlingsrationalitet i organisationen 
Värdet av en handling kan bedömas genom att undersöka i vilken utsträck-
ning denna handling uppnår avsett mål (ändamålsenlighet). Detta betyder att 
handlingar därmed kan rationaliseras, d.v.s. göras mer ändamålsenliga. Det 
är mot bakgrund av detta som handlingsrationalitet blir ett intressant begrepp 
i relation till etisk kompetens. Handlar aktörerna rationellt i relation till upp-
giften att identifiera och hantera intressekonflikter? En förutsättning för att 
handlingar ska kunna rationaliseras är dock att mål och avsikter är tydlig-
gjorda (Granberg & Ohlsson 2005). 

Men det innebär också att det kan uppstå en konflikt mellan en individs in-
tention, byggd på förståelse av en uppgift, och de mål som organisationen satt 
upp. Individen kan på så sätt vara kompetent för någonting som organisatio-
nen inte efterfrågar, och är då kanske heller inte kompetent enligt styrande 
uppfattningar i organisationen. (Granberg & Ohlsson 2005, s 232) 

 
Målrationalitet och värderationalitet är två idealtyper: renodlingar av karak-
täristika som jag använder för att få kunskap om inriktningen på informan-
ternas handlande. Jag utgår från att en handling är rationell om den är orien-
terad mot ett någorlunda preciserat mål (målrationalitet), eller en uppsättning 
värderingar (värderationalitet). Och om de medel aktören valt, enligt aktö-
rens kunskap eller uppfattning är bäst lämpade för ändamålet (Weber 1968). 
Weber ansåg att byråkratin med noggrant utformade funktioner och re-
gleringar av arbetet var den organisationsform som var mest effektiv, över-
lägsen, målrationell och ändamålsenlig bl.a. för offentlig maktutövning. Han 
var dock sorgsen och pessimistisk eftersom han ansåg att rationalitetens ut-
veckling inneburit framsteg när det gäller teknik och produktion, men en 
förlust när det gäller den existentiella grunden i människors liv. I sin syn på 
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förnuftets (ratio) utveckling var han kluven; samtidigt som han såg fri mark-
nad och byråkrati som den förnuftigaste, mest rationella, samhällsformatio-
nen, så varnade han för byråkratins konsekvenser vilka han beskrev som en 
”järnbur” av omänsklighet och ofrihet. I sin mest formellt drivna form skulle 
rationaliteten, d.v.s. medlet, komma att bli ett mål i sig själv på bekostnad av 
mänskliga värden. Medan Weber uppehöll sig kring det instrumentella för-
nuftet, de mest effektiva medlen för att nå målen, intresserar sig Habermas 
för det kommunikativa förnuftet, med vilket han avsåg att främja kopplingen 
mellan individ och kollektiv – vilket blir intressant i relation till en arbetsor-
ganisation där samordning och organisering är viktiga medel för att nå verk-
samhetens mål. Habermas menar att den kommunikativa rationaliteten finns 
i såväl teleologiskt handlande (med sanning som giltighetsanspråk), norma-
tivt handlande (med riktighet som giltighetsanspråk) och dramaturgiskt 
handlande (med sannfärdighet som giltighetsanspråk), eftersom giltighetsan-
språken kräver att man utgår från att varje samtalspartner handlar förnuftigt, 
åtminstone tills anspråken prövats kommunikativt. Därmed blir dialog och 
argumentation centrala i det kommunikativa handlandet; i den kommunika-
tiva rationaliteten. Dialogen syftar till ömsesidig förståelse av ett visst feno-
men genom ett öppet, fritt och ärligt utforskande. Argumentation handlar om 
att anföra skäl för och emot ett sakförhållande. Det kommunikativa handlan-
det är förståelseorienterat, vilket gör kopplingen till lärande och kompetens-
utveckling uppenbar. Dialogen i det rationella samhället syftar idealt till att 
uppnå konsensus, d.v.s. ömsesidig förståelse (ibid.). Den ömsesidiga förstå-
elsen av en uppgift, exempelvis identifiering och hantering av intressekon-
flikter i ledningsgruppen, betraktar jag också som väsentlig för det kollektiva 
lärandet och utveckling av etisk kompetens i organisationen.  

Johansson uppmärksammar kopplingen mellan individuell och kollektiv 
handlingsrationalitet i organisationer (Johansson 2001) där han ser de dia-
logorienterade organisationsteorierna som mest fruktbara för detta ändamål. 
En organisation är per definition en planmässigt inrättad sammanslutning av 
människor med syfte att nå givna mål (Abrahamsson & Aarum Andersen 
2010). Det finns som regel ett intresse av att organisera för att dessa mål 
uppnås på ett rationellt och effektivt sätt, vilket jag ska återkomma till längre 
fram.  

 
Jag tänker mig i likhet med Johansson att denna kommunikativa rationalitet i 
organisationer förutsätter: 
• Teoretisk förståelse, d.v.s. en förståelse av hur någonting verkligen för-

håller sig, när vi söker förstå bortom de egna insikternas begränsningar, 
egenintressen, lojaliteter och önskningar. 

• Strävan efter redogörelse/artikulering för att tydliggöra tankegångar, be-
greppsliggöra dem.  

• Prövande förhållningssätt för att kunna bedöma resonemangets hållbarhet. 
(Johansson 2001, s 30f). 

 
 

43 

förnuftets (ratio) utveckling var han kluven; samtidigt som han såg fri mark-
nad och byråkrati som den förnuftigaste, mest rationella, samhällsformatio-
nen, så varnade han för byråkratins konsekvenser vilka han beskrev som en 
”järnbur” av omänsklighet och ofrihet. I sin mest formellt drivna form skulle 
rationaliteten, d.v.s. medlet, komma att bli ett mål i sig själv på bekostnad av 
mänskliga värden. Medan Weber uppehöll sig kring det instrumentella för-
nuftet, de mest effektiva medlen för att nå målen, intresserar sig Habermas 
för det kommunikativa förnuftet, med vilket han avsåg att främja kopplingen 
mellan individ och kollektiv – vilket blir intressant i relation till en arbetsor-
ganisation där samordning och organisering är viktiga medel för att nå verk-
samhetens mål. Habermas menar att den kommunikativa rationaliteten finns 
i såväl teleologiskt handlande (med sanning som giltighetsanspråk), norma-
tivt handlande (med riktighet som giltighetsanspråk) och dramaturgiskt 
handlande (med sannfärdighet som giltighetsanspråk), eftersom giltighetsan-
språken kräver att man utgår från att varje samtalspartner handlar förnuftigt, 
åtminstone tills anspråken prövats kommunikativt. Därmed blir dialog och 
argumentation centrala i det kommunikativa handlandet; i den kommunika-
tiva rationaliteten. Dialogen syftar till ömsesidig förståelse av ett visst feno-
men genom ett öppet, fritt och ärligt utforskande. Argumentation handlar om 
att anföra skäl för och emot ett sakförhållande. Det kommunikativa handlan-
det är förståelseorienterat, vilket gör kopplingen till lärande och kompetens-
utveckling uppenbar. Dialogen i det rationella samhället syftar idealt till att 
uppnå konsensus, d.v.s. ömsesidig förståelse (ibid.). Den ömsesidiga förstå-
elsen av en uppgift, exempelvis identifiering och hantering av intressekon-
flikter i ledningsgruppen, betraktar jag också som väsentlig för det kollektiva 
lärandet och utveckling av etisk kompetens i organisationen.  

Johansson uppmärksammar kopplingen mellan individuell och kollektiv 
handlingsrationalitet i organisationer (Johansson 2001) där han ser de dia-
logorienterade organisationsteorierna som mest fruktbara för detta ändamål. 
En organisation är per definition en planmässigt inrättad sammanslutning av 
människor med syfte att nå givna mål (Abrahamsson & Aarum Andersen 
2010). Det finns som regel ett intresse av att organisera för att dessa mål 
uppnås på ett rationellt och effektivt sätt, vilket jag ska återkomma till längre 
fram.  

 
Jag tänker mig i likhet med Johansson att denna kommunikativa rationalitet i 
organisationer förutsätter: 
• Teoretisk förståelse, d.v.s. en förståelse av hur någonting verkligen för-

håller sig, när vi söker förstå bortom de egna insikternas begränsningar, 
egenintressen, lojaliteter och önskningar. 

• Strävan efter redogörelse/artikulering för att tydliggöra tankegångar, be-
greppsliggöra dem.  

• Prövande förhållningssätt för att kunna bedöma resonemangets hållbarhet. 
(Johansson 2001, s 30f). 



 
 
44 

 
Mot bakgrund av ovanstående blir det viktigt att skapa förutsättningar för en 
intersubjektiv förståelse i organisationen för att komma så nära en slags ob-
jektivitet som möjligt.  

Denna organisatoriska kommunikativa rationalitet förutsätter vidare en 
ambition att se saker ”som de är”, en disciplin i sättet att resonera; en öppen-
het för fakta och argument även om de är emot den egna subjektiva uppfatt-
ningen eftersom förhållningssättet kan leda till oönskade slutsatser för aktö-
ren själv (Johansson 2001). Jag kommer att återknyta till kommunikativ 
rationalitet lite längre fram under rubriken ”Språksättning och kommunikati-
va kvaliteter”.  

Så långt har jag redogjort för handlingsbegreppet, kompetensbegreppet 
och rationalitetsbegreppet och hur dessa begrepp är relaterade till varandra i 
ett arbetsorganisatoriskt sammanhang med mål och arbetsuppgifter. Jag ska 
nu gå vidare och redogöra för hur jag ser på handling och kompetens i rela-
tion till etik och moral. 

Etiska och moraliska handlingar 
Att handla innebär att välja (Berglind 1995). Även etiken sysselsätter sig 
med mänskliga handlingar. Närmare bestämt med reflektion över värden, val 
och ansvar; gott och ont, rätt och fel. Begreppet etik står för den systematis-
ka reflektionen över mänskliga värderingar och handlingar och dessas motiv. 
Ordet etik härstammar från de båda grekiska termerna éthos vilket betyder 
vana, sedvänja, oskriven lag, och êthos som betyder ståndpunkt, hemort, 
sinnelag; tänkesätt och handlingsmönster (Fagerberg, Bischofberger, 
Jacobsson, & Lindmark 1997). Begreppet moral syftar enligt utbredd väster-
ländsk filosofihistoria på människans praktiska handlande (ibid.), fast ordet 
moral härstammar från latinets mores som betyder karaktär, sedvänja eller 
vana (Westerholm, et al. 2005). Jag betraktar etik som den systematiska re-
flektionen både över värderingar och praktiska moraliska handlingar. Denna 
systematiska reflektion är i sig en inåtriktad handling vilken kan pågå under 
ett särskilt möte vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter (reflektion över hand-
ling) eller som en handling integrerad i ordinarie arbetsuppgifter medan en 
handlingssekvens pågår (reflektion i handling) (Schön 2009, Döös & 
Wilhelmson 2011). I vardagsspråk är orden etik och moral ofta utbytbara 
mot varandra, men inte i vetenskapliga sammanhang. I likhet med Bauman 
(2001) som här finner stöd hos Levinas, håller jag isär begreppen etik och 
moral för att på så sätt markera att etiken rör sig om den systematiska reflek-
tionen, d.v.s. begreppen, processerna och formerna, vilka under vissa beting-
elser skulle kunna vara universaliserbara, medan moralen innebär ett indivi-
duellt buret ansvar och därför inte är universaliserbar.  
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Plikter tenderar att göra människor lika; det är ansvaret som gör dem till in-
divider. … Det moraliska subjektets moral har därför inte karaktär av regel. 
Man kan säga att moral är det som motstår kodifiering, formalisering, socia-
lisation, universalisering. Moral är det som återstår sedan etiken – Gleich-
schaltung – har gjort sitt. (Bauman 2001, s 71). 

 
Jag tänker mig dock att moral, ett personligt ansvar i praktisk handling, ingår 
i och i hög grad bestämmer etisk kompetens. 

När man försöker skapa klarhet i intressekonflikters innehåll går det att 
särskilja ett egenintresse från ett egenvärde. Med egenintresse avser jag ett 
intresse eller en handling som någon person eller grupp väljer för att det 
gagnar personen eller gruppen själv; ett uttryck för ett slags etisk egoism 
(Collste 2008). Det kan exempelvis handla om ens karriär, lön, arbetstider 
eller värderingar i övrigt. Med egenvärde avses inom moralfilosofin någon-
ting vara värdefullt i sig självt. Mot bakgrund av detta räknar jag exempelvis 
patientsäkerhet, hälsa, rättvis vård och integritet som egenvärden (finala 
värden). Instrumentella värden kännetecknas i sin tur av att de kan möjliggö-
ra andra värden, eller åstadkomma upplevelser, önskvärda mål, intressen och 
värden (ibid.). Exempel på instrumentella värden är personal, kompetens och 
pengar. Hälsa kan exempelvis betraktas både som ett egenvärde och ett in-
strumentellt värde.  

Det är den praktiska kunskapen som blir särskilt intressant i studiet av 
verksamhetschefernas etiska kompetens, eftersom den praktiska kunskapen 
kan vägleda handling. Aristoteles kallade denna form av kunskap för frone-
sis (Aristoteles 1993). Innan jag närmare går in på den ska jag säga något om 
bakgrunden. 

I Aristoteles etik har teleologin en central plats. Den innebär att allting har 
ett syfte, ett högsta mål. För människans vidkommande är det högsta målet 
eudaimonia, vilket kan översättas med välbefinnande, mänsklig blomstring; 
varaktig lycka. Den lycka som Aristoteles talar om är emellertid inte resulta-
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framgångsrik, genom att göra saker för att nå lyckan. Lyckan består i stället 
av att leva i förenlighet med förnuftet – och känslan antas utgöra en del av 
förnuftet. Lycklig blir människan genom att med förnuftets hjälp välja att 
göra det som är gott i sig. Inom den grekiska mytologin står daimon för ett 
slags andlighet och utifrån min läsning av Aristoteles och om Aristoteles 
förstår jag begreppet eudaimonia som att människans högsta och djupaste 
lycka är att leva i ett med den hon till sitt väsen är (en av naturen förnuftig 
varelse). Genom att granska och förstå människans natur skulle man kunna 
rättfärdiga det dygdiga levernet. Aristoteles argumenterade för att leva ett liv 
i enlighet med dygderna (karaktärsegenskaper avsedda att fungera som hand-
lingsnorm) därför att det skulle leda till det lyckligaste livet. En dygd är per 
definition ett moraliskt eftersträvansvärt personligt karaktärsdrag för det 
goda livet (eudaimonia). Karaktär är en beteckning för de drag i vårt inre 
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som bygger upp vårt handlande; våra avsikter, motiv, attityder, emotioner, 
viljor etc. (Silfverberg 2003). Detta innebär inte att människan måste vara 
helt avskild, tvärtom bör etiska överväganden ske i dialog och handling till-
sammans med andra (Silfverberg 1999). Men Aristoteles dygdeetik förutsät-
ter att varje människa förankrar sina val och beslut inom sig själv. Den inne-
bär att på ett personligt, engagerat och ansvarsfullt sätt öva sig i att hantera 
svåra situationer (ibid.). Moraliska förtjänster uppstår alltså inte av naturen. 
Människan är däremot mottaglig för dygder av naturen och dygderna full-
komnas genom vanan. Dygden är med andra ord en genom goda vanor för-
värvad handlingsdisposition. ”De saker vi skall lära oss att utföra, lär vi oss 
nämligen genom att göra dem …”. (Aristoteles 1993, s 49). Avsikten med 
dygdeetiken är att förvärva en handlingsberedskap som gör oss förmögna att 
möta och hantera svåra situationer och uppgifter på ett lämpligt sätt 
(Silfverberg 2003).  

Beträffande känslor tänker jag mig i likhet med Nussbaum (2000) att det 
inte är fråga om att kontrollera eller styra känslor, däremot att känslor kan 
vara mer eller mindre rationella; förnuftet kan vara närvarande i känslorna så 
att känslorna inte oreflekterade driver oss till omdömeslös handling. Men hur 
ska man veta när, hur och i vilken grad känslorna ska få komma till uttryck? 
För detta behövs just en form av praktisk visdom, fronesis, vilken utvecklas 
inte genom i första hand teoretiska studier, utan som en konsekvens av åter-
koppling och reflektion över våra erfarenheter. För att närma sig praktisk 
visdom fordras, som jag ser det, emellertid vissa krav på reflektionens och 
dialogens kvalitet, vilket jag ska återkomma till.  

Aristoteles delade in dygderna i intellektuella dygder, sådana som bygger 
på kunskap, och karaktärsdygder eller moraliska dygder, vilka människan 
inom sig har en disposition för, det vill säga medfödd förmåga att utveckla. 
De så kallade kardinaldygderna: Rättrådighet, Tapperhet, Vishet och Mått-
fullhet utgör grundvalen för andra dygder. Till de mest välkända moraliska 
dygderna hör: Ansvarsfullhet, Mod, Medkänsla, Pålitlighet, Måttfullhet, 
Generositet och Ödmjukhet. Till de intellektuella dygderna räknas: Vetande, 
Kunnighet, Klokhet, Insikt, Visdom, Rådighet, Medvetenhet och Förståelse. 
Som nämnts ovan hör det till människans natur att hon inom sig bär potential 
att utveckla dygderna; en benägenhet att välja den gyllene medelvägen mel-
lan brist och överdrift (Aristoteles 1993). Dygden mod ligger mellan extre-
merna feghet och dumdristighet.  

 
Feghet Mod Dumdristighet 
 

Peter Knauer har utvecklat Aristoteles dygdeteori på ett sätt som förefaller 
intressant med tanke på att välja en balanserad väg som undviker brist och 
överdrift. Han drar slutsatsen att mod inte tillräckligt preciserar dygden mel-
lan ytterligheterna (extremerna). Enligt Knauer ligger mod närmare dumdris-
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tighet än feghet varför han föreslår att dygden mod behöver kompletteras 
med försiktighet (Knauer 2002).  

 
Feghet Försiktighet Mod Dumdristighet 
 

Knauer menar att försiktighet och mod strängt taget bara kan existera till-
sammans. Försiktighet utan mod leder till feghet och mod utan försiktighet 
till dumdristighet (ibid.). Detsamma gäller andra dygder. 

Gott omdöme är i sammanhanget detsamma som praktisk visdom, att ha 
fronesis. Och klokheten är, enligt Aristoteles dygdeetik, den övergripande 
dygd som hjälper aktören att överväga olika val i en praktisk situation 
(Silfverberg 1999). För att konkretisera detta aristoteliska teoretiska resone-
mang kan man säga att fronesis i studiet av verksamhetschefernas etiska 
kompetens handlar om att kunna urskilja vad som är problemet, att kunna 
identifiera målet för handlandet i en svår etisk situation, liksom att formulera 
och pröva olika handlingsalternativ, och slutligen agera i enlighet med dessa 
intentioner. En poäng med dygder är att de kan tillämpas i olika etiskt knivi-
ga situationer. Liksom en läkare behöver vara uppmärksam på varje enskilt 
patientfall behöver den etiskt resonerande aktören uppmärksamma enskild-
heter och låta de konkreta omständigheterna i varje unik situation ligga till 
grund för beslut om handling (Silfverberg 1999).  

Den handlingsberedskap som bärs upp av dygderna ser jag som helt 
grundläggande för den etiska kompetensen. Dygden förändras inte beroende 
på vems intressen man företräder, eller vilken roll man tar. ”Människor som 
bara är roller är livsfarliga: de blir instrument i ett spel som de inte kan 
genomskåda … .” (Nerman 1995, s 66). Det jag vill säga är att dygden, som 
jag ser det, inte begränsar sig till uppgiften. Dygden sträcker sig utöver den. 
Den strävar teleologiskt alltid efter eudaimonia – det goda, på sikt och i sin 
helhet och blir därför aldrig en fråga om en relativism som lättvindigt byter 
ut ett värde mot ett annat. I likhet med det kompetensbegrepp jag använder 
uppfattar jag emellertid att den handlingsberedskap som bygger på dygd och 
praktisk klokhet förutsätter en känslighet inför vad som står på spel i den 
specifika situationen. Kontextkänslighet är central i båda fallen – inte för att 
vara någon till viljes, utan för att vara dygdig. 

På samma sätt som yttre omständigheter kan hindra kompetent handlande 
i relation till en uppgift, kan dessa också hindra dygdiga handlingar. Därför 
utgör den individuella dygden ett nödvändigt men otillräckligt villkor för 
etisk kompetens. Vissa materiella resurser, politiska och administrativa in-
satser är nödvändiga för att verksamhetschefen ska kunna utöva dygder.  

Den aristoteliska dygdeetiken intresserar sig avslutningsvis för hela livs-
hållningen: Vilken människa vill jag vara? Det är mot bakgrund av den frå-
gan som vår moraliska hållning också påverkar hur vi väljer att tolka och 
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förstå en arbetsuppgift, att vi inte bara handlar avsiktligt och pliktskyldigt 
utifrån en viss uppgift. 

Etisk kompetens 
Inom hälso- och sjukvårdens område definieras etisk kompetens6 i tre di-
mensioner: moral perception, judgement and behavior (Jormsri, 
Kunaviktikul, Ketefian, & Chaowalit 2005). Det rör sig om att kunna identi-
fiera etiska dilemman, att urskilja vilka värden, normer eller intressen som 
står på spel i en viss situation. Nästa steg är att bedöma de olika värderingar-
na och handlingsalternativen, att analysera och skapa utrymme för kritiskt 
tänkande och bedöma värderingar, plikter och konsekvenser (Kälvemark et 
al. 2004). I likhet med Höglund utgår jag från att etisk kompetens både är ett 
individuellt och kollektivt begrepp och att det är arbetsledningens uppgift att 
organisera arbetet på ett sätt som gör det möjligt för arbetstagaren att utveck-
la sin yrkesetik och behålla den etiska kompetensen på en hög nivå (Höglund 
2005). Etisk kompetens behöver vidare vara någonting mer än s.k. tyst kun-
skap7 eftersom den kräver kognitiva kapaciteter, behöver vara medveten och 
därmed möjlig att artikulera. Om den inte är det så finns det risk för såväl 
inkonsekvens som osäkerhet i de etiska besluten, vilket skulle kunna vara till 
förfång för både patienter och personal (ibid.). Jag betraktar vidare tillgång-
en till ett etiskt språk som väsentlig för att kunna formulera väl grundade 
argument och för att kunna ta ett personligt ansvar och föra dialog med 
andra. Det räcker, för att tala med Nerman, inte med att låna ord – det hand-
lande subjektet behöver ge dem en egen betydelse (Nerman 1995). 

Kavathatzopoulos definierar etisk kompetens som människans psykolo-
giska förmåga att hantera egna verkliga moraliska problem och han presente-
rar fem komponenter i den etiska kompetensen: (1) Etisk medvetenhet; när 
och var etiska frågor uppträder; (2) Individuell kognitiv förmåga att hantera 
etiska frågor; systematiskt, oberoende och kritiskt tänkande; (3) Organisato-
riska processer som hanterar etiska frågor och kontinuerligt utvecklar etiska 

                                                      
 
6 Jormsri et.al (2005), liksom Brytting (2001) använder begreppet ”moralisk kompetens”. Jag 
har dock valt att genomgående använda begreppet ”etisk kompetens” i min framställning, dels 
eftersom jag betraktar den systematiska reflektionen över gott och ont, rätt och fel, som en 
handling i sig, dels därför att jag tänker mig att etisk kompetens omfattar moralen (i betydel-
sen våra ställningstaganden och ageranden), medan begreppet ”moral” inte kan användas för 
systematisk reflektion över gott och ont, rätt och fel. 
7 Tyst kunskap, tacit knowledge, är ett begrepp som myntades av Michael Polanyi (1891-
1976) för att beteckna sinnesintryck och förgivettagna uppfattningar, sociala regler och värde-
ringar i mänskligt handlande som erhållits genom traditioner (Polanyi 1969). Polanyi menar 
att tyst kunskap även omfattar emotioner och attityder. Begreppet tyst kunskap används ofta 
med avseende på professionellas under lång tid utvecklade kunskap i handling. 
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andra. Det räcker, för att tala med Nerman, inte med att låna ord – det hand-
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giska förmåga att hantera egna verkliga moraliska problem och han presente-
rar fem komponenter i den etiska kompetensen: (1) Etisk medvetenhet; när 
och var etiska frågor uppträder; (2) Individuell kognitiv förmåga att hantera 
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6 Jormsri et.al (2005), liksom Brytting (2001) använder begreppet ”moralisk kompetens”. Jag 
har dock valt att genomgående använda begreppet ”etisk kompetens” i min framställning, dels 
eftersom jag betraktar den systematiska reflektionen över gott och ont, rätt och fel, som en 
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7 Tyst kunskap, tacit knowledge, är ett begrepp som myntades av Michael Polanyi (1891-
1976) för att beteckna sinnesintryck och förgivettagna uppfattningar, sociala regler och värde-
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regler; (4) Argumentativ förmåga som förklarar och motiverar; (5) Självför-
troende och känslomässig styrka (Kavathatzopoulos 2002).  

Av en forskningsöversikt framgår att Brytting gör vad han kallar en her-
meneutisk definition av kompetensbegreppet där hela den agerande personen 
tas i anspråk för att: (1) Varsebli verklighetens moraliska dimensioner, (2) 
Tolka situationen utifrån personens samlade kompetens, (3) Och därigenom 
möjliggöra konkret konstruktiv handling (Brytting & Westelius 2009).  
Dessutom behöver etisk kompetens innehålla en viss medvetenhet om det 
egna känslolivet, en engagerad närvaro av hela personen – även hennes icke-
rationella sidor. Även efter den mest upplysta och genomreflekterade analys 
kommer alltid frågan: ”Kan jag och vill jag leva med ansvaret att ha gjort 
detta? Det är en fråga som bara samvetet kan svara på.” (Brytting 2001, s 
57). Den som är etiskt kompetent ställer sig bakom sina argument eller 
ståndpunkter, i annat fall blir aktören inte trovärdig: det autentiska samtalet 
bryter då ihop och den etiska analysen reduceras till en lek med ord (Brytting 
2001, Gaita 2004). Mot bakgrund av ovanstående drar jag slutsatsen att det 
som i huvudsak skiljer etisk kompetens från kompetensbegreppet i största 
allmänhet är explicitgörandet av det etiska innehållet; både avseende käns-
lighet att fånga upp etiska frågor, samt teoretisk och praktisk kunskap att 
handskas med dessa; att möjliggöra handling. Både Brytting och Kavathat-
zopoulos pekar på en förmåga till lyhördhet; att kunna varsebli etiska och 
moraliska dimensioner i verkligheten. Jag vill tillägga att såväl kompetens 
som etisk kompetens rör sig om en både individuell och kollektiv förmåga 
att identifiera och kontextuellt precisera sina arbetsuppgifter – annars blir det 
svårt att veta vad aktörerna ska vara kompetenta i relation till.  

Till skillnad från mer generella etiska frågor kring exempelvis bemötande 
är etisk kompetens relaterad till en specifik arbetsuppgift. I denna avhandling 
uppmärksammas verksamhetschefens uppgift att identifiera och hantera in-
tressekonflikter.  

Mot bakgrund av ovanstående drar jag slutsatsen att om jag endast skulle 
utgå från kompetensbegreppet vid analys av verksamhetschefernas identifie-
ring och hantering av intressekonflikter skulle jag riskera att försumma upp-
giftens etiska dimensioner. Slutligen menar jag, att den etiska kompetensen 
ställer krav på särskilda kommunikativa kvaliteter.  

Emotionernas betydelse för handlingsrationalitet och 
etisk kompetens 
Under senare år har neurofysiologer och psykiatriker visat hur hjärnan käns-
lomässigt markerar perceptioners betydelse innan hjärnan ger dem ett tan-
kemässigt innehåll (LeDoux 1998, Damasio 2003). Det går till så att männi-
skans sinnesintryck har två vägar in i hjärnan; en kortare till hjärnans käns-
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locentra (det limbiska systemet) och en längre väg till hjärnans tanke- och 
syncentra8. Hjärnforskare och filosofer tycks alltså vara överens om att käns-
lorna är nödvändiga för vår identitet, rationalitet och för vårt handlande 
(Svenaeus 2009). De avvisar helt enkelt en lång filosofisk och vetenskaplig 
tradition som ”velat sätta känslorna i skamvrån som något kroppsligt, kvinn-
ligt, djuriskt eller irrationellt.” (Svenaeus 2009, s 97). 

Flera decennier tidigare har emellertid både psykologer och filosofer be-
lyst känslornas betydelse för etik och moral. Arno Gruen skriver exempelvis 
att grunden för verklig autonomi, självständighet, är människans levande 
förbindelse med glädje, sorg, mod och förtvivlan (Gruen 1988). Enligt ho-
nom är autonomi “… det tillstånd av integration i vilket en människa befin-
ner sig i total samstämmighet md sina känslor och behov” (Gruen 1988, s 
12). Denna autonomi, menar Gruen, utvecklas ur de möjligheter en människa 
får till fri och obehindrad upplevelse av sina egna perceptioner, känslor och 
behov. Utan tillgång till egna känslor och behov blir människan oförmögen 
att förhålla sig moraliskt och att göra etiska bedömningar (ibid.). Detta ligger 
i linje med de aristoteliska utgångspunkter jag redogjort för. Genom att en-
dast vara som andra (exempelvis chefen) önskar att man ska vara gör man 
sig icke delaktig i sina handlingar. Man avslöjar inte sin innersta vilja, kan 
inte bli berörd och känner sig därför fri. Men friheten är bara potentiell, au-
tonomin finns då bara i fantasin (Gruen 1988, Falkenström 2009). Även 
moralfilosofen Harald Ofstad betonar vikten av att ha kontakt med vårt eget 
inre känsloliv och att inte frukta närheten till andra. Dålig kontakt med oss 
själva leder till irrationellt beteende och bristande förmåga att leva oss in i 
andra, skriver han (Ofstad 1987). 

Vissa normer, regler och lagar är viktiga för goda och rationella beslut, 
men i den konkreta situationen behöver dessa tillämpas i dialog mellan regel 
och förnimmelse (Nussbaum 2000). Det behövs med andra ord en kontextu-
ell förståelse av det specifika fallet. Den goda människan handlar inte bara 
väl, hon känner också de tillbörliga känslorna kring sina val. Gör man det 
rätta med felaktiga motiv eller begär, betraktas det inte som dygdigt hand-
lande. Ett rikt känslomässigt engagemang i omdömesprocessen betraktar jag 
i likhet med Nussbaum (ibid.) som en förutsättning för rationalitet snarare än 
som irrationalitet.  

Att ta tillvara personlighetens resurser, som känslor och fantasi, vid ratio-
nella beslut förefaller omdömesfullt. Just fantasin eller rättare sagt fantasia 
får den viktiga funktionen att uppfatta en konkret enskildhet som någonting 
(Nussbaum 2000). Tillsammans med minnet gör fantasia det möjligt att fo-
kusera på och reflektera kring konkreta erfarenheter, som en intressekonflikt. 
Detta kan jämföras med att reflektera över gjorda erfarenheter liksom att 

                                                      
 
8 Min framställning här bygger på Svenaeus resonemang (Svenaeus 2009). 
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tänka på möjliga kommande erfarenheter – vilket är en viktig aspekt med 
tanke på handlingsberedskap och etisk kompetens.  

Det är på sin plats att göra distinktionen tydlig mellan aristotelisk emotio-
nell dygd och Golemans emotionella intelligens (Goleman 2006). För detta 
ändamål tar jag i huvudsak hjälp av Kristjánsson (2007). Till skillnad från 
emotionell dygd menar han att emotionell intelligens är amoralisk 
(Kristjánsson 2007). Goleman är inte tydlig med vilket övergripande mål 
som emotionell intelligens syftar till. Lifmark formulerar det så här: 

Det karaktäristiska tänkandet för EI är smarthet (”cleverness”), mot bakgrund 
av det återkommande talet hos Goleman om effektivitet, produktivitet och 
världsliga framgångar. Slutsatsen blir att även en egocentrerad människa utan 
skrupler kan kallas smart och emotionellt intelligent. En dygdig person i 
Aristoteles etik utmärks däremot av praktisk klokhet, fronesis, och där må-
nandet om andras väl är en central beståndsdel av det egna välbefinnandet. 
(Lifmark 2010, s 107). 

 
Ytterligare en central skiljelinje mellan emotionell intelligens och emotionell 
dygd är att det hos Goleman finns ett fokus på att kontrollera emotioner. En 
sådan kontroll av upplevt negativa emotioner menade även de gamla greker-
na och österländska filosofer, kan leda till ett ”utsläckande av känslorna” och 
därmed av det engagemang i världen som känslorna väcker (Svenaeus 2009). 
Hos Aristoteles rör det sig i stället om att bli moraliskt medveten om sina 
emotioner så att aktören kan forma dem för att bygga och upprätthålla sin 
självrespekt (Kristjánsson 2007).  

Slutligen vill jag fördjupa mig något i en skillnad som rör konflikter. För 
Goleman framstår det som viktigt att kompromissa mellan känslor, både när 
det gäller känslor som man har inom sig själv och när det gäller känslor i 
relation till andra. För Aristoteles är sanningen mer eftersträvansvärd är 
kompromissen (ibid.). Konkret kan detta ta sig uttryck som att aktören enligt 
Golemans teori skulle komma undan känslor av obehag genom självkontroll 
så att dessa känslor inte går ut över arbetet. Med aristotelisk emotionell dygd 
skulle aktören i stället undersöka om känslorna av obehag, exempelvis oro 
eller ilska, är befogade, d.v.s. aktören skulle söka sanningen. Kristjánsson 
argumenterar också för att emotionell harmoni och frånvaro av konflikter 
inte är något att sträva efter i en demokrati. Det är viktigt att få sina överty-
gelser ifrågasatta. Den emotionella utmaningen är, för att tala med Aristote-
les, istället att känna rätt känsla, av rätt anledning, vid rätt tidpunkt, i lagom 
mängd, att känna det som situationen kräver för att kunna handla klokt med 
känslan som drivande kraft (Svenaeus 2009). 

En slutsats av ovanstående resonemang är att utan känslorna skulle intel-
lektet vara blint och trubbigt (Nussbaum 2000, Svenaeus 2009).  Kunskapen 
behöver känsligheten för att en människa ska kunna handla effektivt. Genom 
lyhördhet för kontexten och ett emotionellt engagemang kan vi förstå vad vi 
är skyldiga att göra gentemot andra människor i en viss situation.  
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För att så långt som möjligt undvika begreppsförvirring håller jag isär af-
fekter, känslor och emotioner. Med affekter avser jag omedelbara fysiologis-
ka reaktioner på olika stimuli. I fråga om affektiva reaktioner liknar männi-
skor varandra, t.ex. när vi skrattar, gråter, är förvånade eller rädda. Affekter-
na hör ihop med människans biologi (Nathanson 1994). Känslor är någon 
form av medvetenhet om affekten. Den som vuxit upp i en familj eller kultur 
där det exempelvis inte är tillåtet att bli arg, eller där man uppfattas svag och 
blir föraktad när man gråter tillåter sig kanske inte ens att känna dessa käns-
lor. Känslor har därmed med psykologi att göra (ibid.). Det är alltså inte 
självklart att vi känner samma känslor trots att vi befinner oss i samma situa-
tion och har samma intressen. Emotioner är en komplex kombination av 
affekter och minnen, liksom de affekter som minnena i sig själva väcker 
(ibid.). Det vi minns är subjektivt upplevda erfarenheter, värderade av oss 
själva, påverkade av olika behov och drivkrafter. Minnet kan dessutom för-
ändras över tid. Genom att emotioner har denna minnesaspekt integrerad i 
sig säger Nathanson att de har med biografi att göra. Men jag nöjer mig inte 
med denna definition av emotioner. Jag menar att det som gör emotioner 
etiskt intressanta är att de utgör värdeomdömen som rör sakförhållanden 
(Nussbaum 1997). Emotioner är en blandning av övertygelser och känslor 
som tanken formar undan för undan. ”Emotioner är … i själva verket erkän-
nanden av att man är behövande och inte självtillräcklig.” (Nussbaum 1997, 
s 200). 

Den etiska utmaningen med emotioner är att de kan vara såväl irrationella 
som rationella. En irrationell emotion kan vara felinformerad, bygga på för-
domar eller vara alltför snäv i den nu aktuella situationen. Den kan till och 
med vara självupptagen i stället för att värna det gemensamma bästa; det 
bästa på sikt och i sin helhet – eller i relation till verksamhetschefens upp-
gift. Den irrationella emotionen är inte granskad av förnuftet. Detta, menar 
jag, ska inte tas som skäl för att inte ta emotionerna med i beräkningen. Men 
det ställer ganska stora krav på lyhördhet, mod, självreflektion, kommunika-
tiva kvaliteter i olika sammanhang. Den rationella emotionen är väl informe-
rad, bygger på väl grundade fakta, kännedom om det aktuella sammanhanget 
och att aktören har granskat sina känslor (Nussbaum 2000, s 81).  

 
Det som sammanfattningsvis karaktäriserar emotioner som värdeomdömen 
är: 
• Emotioner handlar om någonting, de har ett objekt. Vår fruktan, sorg eller 

vårt hopp handlar om någon eller någonting. Själva ”omheten” hör till 
emotioners identitet. 
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existens är hotad.  
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• Avgörande för emotionens identitet är att den upprördhet man kan känna 
inte ensam kan avslöja om det är fruktan, sorg eller medlidande jag kän-
ner. Känslorna behöver granskas av tankarna för att skapa klarhet. 
 

• Emotionerna innefattar både ett sätt att se ett objekt och vad jag som hy-
ser emotioner tror om objektet. Till exempel tro att en sorglig händelse 
kommer att inträffa; ett mått av icke trivial osäkerhet.  
 

• Emotionerna har att göra med värde. De laddar sitt objekt med värde. 
(Nussbaum 1997, 2000, s 203ff). 

 
En slutsats som jag drar utifrån Nussbaums arbeten är att känslor kan vara 
överdrivna och vilseledande, men att det är fullt möjligt att nå en självkritisk 
och känslofylld bild av en situation, d.v.s. att utveckla rationella emotioner 
som är omdömesgilla och kan vägleda det handlande subjektet i en etiskt 
bjudande valsituation (Nussbaum 1997, 2000, 2001). Att låta sig vägledas av 
emotioner kräver inte minst uppmärksam närvaro i den aktuella situationen, 
urskiljningsförmåga och reflexion för att aktören ska kunna avgöra vilket 
beslut som är det rätta i just det konkreta sammanhanget.  

Den aristoteliska dygdeetiken är en strävan inte så olik det abduktiva för-
hållningssätt som jag beskriver i avhandlingens metodkapitel (se nedan): En 
undan för undan framväxande bild av det goda och i någon mening av det 
rätta. Den tentativa idén kan revideras, men vägleder reflektionen i strävan 
efter de omdömesgilla valen. En ledarens högsta dygd i en sådan strävan kan 
enligt Nussbaum vara att äga en förmåga att utan lång förberedelse göra det 
rätta i det rätta ögonblicket (Nussbaum 1997). 

David Hume, den store filosofiske skeptikern under 1700-talet, ifrågasatte 
både religionen och kunskapen som motiv för moralen. Motiv för handlingar 
kommer snarare från känslor. Ytterst menade Hume, beror allt på vår mora-
liska känsla, vårt samvete och ansvar, Hume tar avstånd från att det överhu-
vudtaget finns ”moralisk kunskap”. Moraliskt omdöme kommer inte från 
förnuftet, utan från känslorna (Norman 1998). Enligt Norman är Humes cen-
trala anspråk just att människans moraliska kvalitet kommer av en attityd av 
sympati; vår känsla av sympati för andra – och att denna känsla förklarar 
varför vi gör som vi gör (ibid.). Hume skiljer sig därmed från Platon och 
Aristoteles perspektiv genom att han inte ser individens egen lycka (eudai-
monia) som motiv för moralen. I stället tänker han sig ett slags utvidgning, 
generalisering, av moralen i tre steg. 

 
Dessa steg är: 
1. Sympati förmår oss att ta ansvar både för oss själva och för andras lycka 

och lidande. 
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2. Generella normer som styr/reglerar sympatins funktion så att vi fäster 
samma moraliska vikt vid lycka eller lidande hos alla, såväl oss själva 
som andra, nära oss eller långt ifrån oss. 

3. I vissa fall behöver vi ta med i beräkningen inte bara nyttan av en speci-
fik handling, utan även hela samhällets nytta/användbarhet av ett helt sy-
stem av generella regler och konventioner. (Norman 1998, s 57) 
 

Beträffande motiv och intentioner, har Norman sin egen naturalistiska värde-
teori som grundar sig på mänskliga erfarenheter (Norman 1998). Med refe-
renser till bl.a. filosofen Philippa Foot tar han upp betydelsen av att männi-
skor får sina grundläggande behov tillfredsställda för att våra liv inte ska 
upplevas meningslösa, tomma eller frustrerade – vilket kan leda till att våra 
handlingar blir irrationella och styrda av omedvetna motiv, kompensations-
beteenden, tvångstankar eller fantasier m.m. 

Mot bakgrund av ovanstående drar jag slutsatsen att kontextkänslighet9, 
blir en viktig handlingsförutsättning för etisk kompetens eftersom kontexten 
– omgivningen och omständigheterna – både påverkar (begränsar och möj-
liggör) och påverkas (förbättras eller försämras) av människans handlande.  

Jag vill avslutningsvis peka på två känslor och emotioner som är väsentli-
ga i relation till etisk kompetens: skuld och skam. Förmågan att känna skam 
och skuld utgör själva grunden för etik och moraliskt ansvarstagande (Kjell-
qvist, 2007). Men på ett liknande sätt som rationella och irrationella emotio-
ner, kan dessa båda känslor vara äkta eller falska (ibid.). Den äkta skulden 
berättar för oss när vi exempelvis har kränkt någon annan eller oss själva. 
Den falska skulden är däremot fantiserad eller irrelevant och hindrar indivi-
den från att utveckla sina förutsättningar. Skammen anses bl.a. utgöra en 
förutsättning för empati; vår förmåga att leva oss in i andra människors käns-
lor och intressen. Med hjälp av skammen kan aktören i bästa fall inse att 
denne har ett personligt val och därmed ett personligt ansvar (Kjellqvist 
2007). Dessvärre kan skammen också ta sig mycket destruktiva uttryck; den 
kan få oss att känna att vi är värdelösa och oälskade. Man skäms, skriver 
Kjellqvist (1993), för sin rädsla att framstå som misslyckad och svag varför 
skamlöshet utvecklas som ett försvar mot skam. Denna skamlöshet kan visa 
sig som okänslighet inför andra, som förakt, avundsjuka och raseri. Å andra 
sidan kan man också visa sin skamlöshet genom att hålla tillbaka impulser, 
tankar och känslor vilket gör att man blir stel, rigid och ytlig (Falkenström 
2009). Den skamlöse kan ställa perfektionistiska, ofta intellektuella, krav på 
sig själv och är snabb till försvar för att slippa bli utskämd, för att hålla ryg-

                                                      
 
9 Med kontextkänslighet avser jag bl.a. en lyhördhet inför och förståelse av att den aktuella 
situationen påverkas av såväl en administrativ ordning med politisk, juridisk, ekonomisk 
styrning, samt professionell styrning, hierarkier och organisationskultur.  Kontextkänslighet 
omfattar också en lyhördhet inför olika yrkesgrupper och verksamhetsområden, och inte minst 
inlevelse i patienters situation; att de är sårbara personer med olika behov. 
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gen fri. Han eller hon kan behandla andra som luft och känner inte skam när 
etiska värden kränks – men väl då vederbörande själv ertappas med att vara 
sårbar (Kjellqvist 1993, Falkenström 2009). En slutsats av detta är att skam-
löshet utgör en begränsning för handlingsrationalitet och etisk kompetens. 

Handlingsförutsättningar för utveckling av etisk 
kompetens i organisationen 
Här belyser jag några teorier och begrepp med relevans för utveckling av 
etisk kompetens i organisationen. Jag behandlar begrepp som professionell 
praktik, lärande, reflektion, organisering, språksättning och kommunikativa 
kvaliteter.  

Det objektiva handlingsutrymmet är som regel mycket större för profes-
sionella än för flertalet andra yrkesgrupper (Granberg 1995). Det beror bl.a. 
på att de professionella har en gedigen kunskapsbas som dessutom är i stän-
dig utveckling. Men också genom att de har större befogenheter än andra. 
Jag utgår från ett professionsbegrepp som innebär att individen som grund 
för sitt yrke eller för sina arbetsuppgifter har adekvat utbildning och yrkes-
etiska riktlinjer. Abrahamsson (1986) anger framförallt tre kriterier på pro-
fessionernas särställning: 1) professionernas medlemmar behärskar en sär-
skild, oftast under lång tid utvecklad teori, 2) medlemmarna bekänner sig till 
vissa etiska normer som bl.a. omfattar umgänge med klienter och sätt att 
förhålla sig på i relation till kollegor, 3) en tydlig kåranda.  

Jag tänker mig att också en verksamhetschef kan vara professionell och 
att verksamhetschefens etiska kompetens utgör en del av dennes professio-
nella kompetens.  

Utveckling av professionell kompetens sker i samspel mellan individen 
och dennes arbetsuppgifter och de vardagliga arbetsprocesserna erbjuder 
möjligheter till utveckling av professionell kompetens (Schön 2009).  

Professionell kunskap betraktas i sammanhanget som en fråga om design 
(i vid mening) av och i en situation: man konstruerar enhet, gestalt och lös-
ningar (ibid.). Professionell praktik är en process av problemlösning, pro-
blem solving, som för att lyckas förutsätter en adekvat problemformulering, 
problem setting (Schön 2009). I problemformuleringsfasen behöver kontex-
ten ramas in. Här språksätter aktörerna interaktivt det som de vill uppmärk-
samma i organisationen. Exempelvis en intressekonflikt. Problemformule-
ringen är vidare den process där aktörerna definierar det beslut som ska fat-
tas, de mål som ska uppnås och de medel de kanske väljer. I likhet med 
Schön betraktar jag problemformuleringen som ett viktigt villkor för pro-
blemlösningen. En slutsats som jag drar av detta resonemang är att ett etiskt 
kompetent handlande i relation till uppgiften att identifiera och hantera in-
tressekonflikter kräver att problem formuleras och preciseras på ett adekvat 
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sätt innan de hanteras. Mot bakgrund av den dynamik och de samspelspro-
cesser den professionella praktiken kännetecknas av förefaller detalj- och 
regelstyrning stämma dåligt överens med professionell yrkeskompetens.  

Redan Aristoteles pekade på nödvändigheten att lära av erfarenhet och att 
detta sker genom att aktören får återkoppling och reflekterar över sina hand-
lingar. Då rörde lärandet att utveckla dygd genom att införliva goda vanor i 
sitt liv. Men också inom modern organisationspedagogisk forskning betonas 
att aktören lär genom att handla och att lärande utvecklas genom interaktion 
med omgivningen.  

Det är emellertid inte säkert att man lär sig någonting av sina erfarenheter 
och att kompetens utvecklas endast tack vare dessa. Erfarenhetslärandet står 
och faller med möjligheter till såväl observation, tolkning, värdering och 
reflektion (Ellström 1992). Mot bakgrund av det kan man dra slutsatsen att 
erfarenhetslärande behöver kompletteras med och stödjas av lärande i olika 
planerade utbildningsinsatser. Dessa kan bidra till kunskapsutveckling i form 
av mentala modeller, vilka i sin tur kan utgöra en kunskapsbas för att obser-
vera och tolka konsekvenser av olika handlingar (ibid.). För att främja läran-
de och kompetensutveckling behövs återkommande reflektion över handlan-
det. Detta gäller såväl verksamhetens mål, den egna uppgiften som underlig-
gande värderingar och det egna handlandets betydelse. Lärande, reflektion 
och handling är med andra ord intimt relaterade till varandra.  

Men vad innebär då lärande? Kolb definierar lärande som: Learning is the 
process whereby knowledge is created through the transformation of experi-
ence. (Kolb 1984, s38). Mycket förenklat innebär detta att aktören a) genom 
en konkret erfarenhet via sina sinnen varseblir någonting som aktören förstår 
på ett mer abstrakt, begreppsligt plan, b) reflekterar över erfarenheten (en 
internt riktad handling) och påverkar sin omgivning genom en externt riktad 
handling. Det är genom att påverka sin omgivning som aktörens konkreta 
erfarenheter transformeras (ibid.). Den grundläggande strukturen i Kolbs 
modell för en erfarenhetsbaserad lärprocess är cyklisk. Aktören rör sig från 
en konkret erfarenhet vidare till reflekterande observation och abstrakt be-
greppsbildning till ett aktivt prövande i praktiken, varefter nya konkreta erfa-
renheter görs (Kolb 1984). Reflektion är nödvändig för att aktören ska kunna 
utveckla ett begreppsligt tänkande och ökad förståelse.  

Kolbs teori betonar bl.a. att kunskap ständigt skapas och återskapas snara-
re än att vara en oberoende enhet som kan överföras till andra. Den som lär 
blir med dylika synsätt en aktiv konstruktör av kunskap och kompetens 
(Döös & Wilhelmson 2005). Ohlsson (2004) beskriver i likhet med Kolb 
lärande som en process. Denna process leder till en förändrad förståelse i 
förhållande till en uppgift. Aktören kan därmed uppfatta nya handlingsalter-
nativ som öppnar för ökad handlingsrationalitet, d.v.s. ökad ändamålsenlig-
het (Ohlsson 2010). Mot bakgrund av ovanstående förstår jag lärande som en 
i handling grundad process som genererar kunskap och kompetens, liksom 
förändring av tänkande och handlande i relation till en uppgift.  
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Ellström (2006) gör i sin tur skillnad på anpassningsinriktat och utveck-
lingsinriktat lärande.  

 
Dessa båda begrepp använder jag i följande betydelse: 

• Anpassningsinriktat lärande rör hur individen förvärvar kunskap och lär 
sig att handla i relation till en kontext med uppgifter och mål som antas vara 
givna. Det är därför vare sig önskvärt eller möjligt att ha ett kritiskt ifråga-
sättande förhållningssätt, eller någon ambition att utveckla och förändra. 
Individen anpassar sig till rådande omständigheter. 

 
• Utvecklingsinriktat lärande förutsätter ett ifrågasättande och prövande 

förhållningssätt till uppgifter, mål och andra handlingsförutsättningar/villkor. 
Poängen är att individen lär sig att känna igen och definiera en situa-
tion/uppgift/ett problem. Detta lärande förutsätter att individ/kollektiv för-
mår att påverka sina arbets- och livsvillkor, d.v.s. att hon överskrider förgi-
vet tagna begränsningar av handlingsutrymmet. (Ellström 2006, s 70) 

 
För denna studies syfte framstår också Illeris tre dimensioner av lärande som 
intressanta. Han menar att lärande har en innehållsdimension, en drivkrafts-
dimension och en samspelsdimension (Illeris 2007). Innehållsdimensionen 
handlar om vad man lär sig: kunskap, färdighet m.m., exempelvis om de 
värden som står på spel vid en intressekonflikt och om hur denna intresse-
konflikt kan hanteras. Men den handlar också om förståelse, mening och 
sammanhang, liksom att den rör lärandet om oss själva, förståelse av våra 
reaktioner, starka och svaga sidor m.m. Drivkraftsdimensionen handlar bl.a. 
om de känslor och den vilja individen mobiliserar i en lärprocess; energin för 
att genomföra lärprocessen. Det man lär sig påverkas av styrkan och rikt-
ningen i vår mentala energi. I det som Illeris kallar lärandets tillägnelsepro-
cess råder ett intimt samspel mellan innehåll och drivkraft. Lärandets sam-
spelsdimension uppmärksammar att individen ständigt är involverad i sam-
spel med såväl den materiella omgivningen som i nära interpersonella sam-
spelsprocesser (ibid.). 

Reflektion har en central betydelse i den teleologiska och handlingsteore-
tiska traditionen (Habermas 1990, Molander 1993). Jag använder reflek-
tionsbegreppet i vid bemärkelse vilket innebär att aktören förhåller sig und-
rande, frågande eller ifrågasättande till sina erfarenheter eller till framtida 
handlingsmöjligheter (Molander 1993, Schön 2009, Ohlsson 2010). Detta 
innebär i sin tur att reflektionen kan vara såväl bakåtblickande som framåt-
blickande. Aktören kan välja att reflektera medan en handlingssekvens pågår 
eller att reflektera över en redan gjord och avslutad erfarenhet.  För dessa 
olika slags reflektion använder jag begreppen reflektion i handling, vilket 
avser reflektion under tiden en viss handlingssekvens pågår (Molander 1993, 
Schön 2009), och reflektion över handling, vilken innebär att tänka tillbaka 
på en utförd handling för att kunna förbereda sig på framtida uppgifter. En 
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försvårande omständighet för reflektion i handling är att den öppenhet, am-
bivalens eller osäkerhet som driver reflekterandet framåt kan upplevas som 
ett hot för vissa människor och i vissa känsliga sammanhang. Enskilda aktö-
rer kan uppfatta den nödvändiga osäkerheten som ett tecken på svaghet 
(ibid.). Det kan i vissa sammanhang därför vara nödvändigt att tillhandahålla 
stödstrukturer och någon form av handledning för att osäkerhet och rädsla 
inte ska hindra lärande och kompetensutveckling, utan snarare främja ut-
veckling av exempelvis dygdiga, rationella emotioner (Kristjánsson 2007). 

Schön betonar situationens betydelse. Att situationen kan tala tillbaka till 
individen som ett svar på handlandet. Han använder i likhet med Aristoteles 
begreppet seeing-as, att se någonting som något. Att exempelvis se ett visst 
problem som ett etiskt problem. Schön menar att detta att reflektera över vad 
vi ser har en central betydelse för intervention och design i den professionel-
la praktiken (Schön 2009). För denna avhandlings vidkommande har det 
exempelvis betydelse för hantering av intressekonflikter om verksamhets-
chefen identifierar intressekonflikten som ett etiskt problem eller inte. 

Begreppet kollektivt lärande uppmärksammar möjligheten för individer 
och grupper att genom olika kommunikationsprocesser ömsesidigt dela med 
sig av varandras kompetens i syfte att nå ökad gemensam förståelse, utveck-
la kulturen och främja det organisatoriska lärandet beträffande uppgifternas 
etiska dimensioner (Granberg & Ohlsson 2005, Sandberg & Targama 2011). 
Kollektivt lärande blir intressant i relation till etisk kompetens eftersom 
identifiering och hantering av intressekonflikter, när det är möjligt, bör ske i 
samspel med andra aktörer. Och därför att etisk kompetens både är ett indi-
viduellt och kollektivt begrepp (Höglund 2005).  

Inom organisationspedagogiska ansatser studeras organisationer och or-
ganisationernas relation till omvärlden. Uppmärksamheten riktas i huvudsak 
mot interaktionen mellan individer, grupper och enheter, d.v.s. på de proces-
ser som pågår med avseende på organiserande i verksamheten (Ohlsson, 
Granberg, & Döös 2011).  Med organisering avser jag a) hur olika aktörer i 
en organisation själva samordnar sig och de resurser de förfogar över för att 
klara en viss uppgift, t.ex. hantera en intressekonflikt, b) hur chefer och led-
ning genom att samordna resurser och handlingar, samt tillhandahålla struk-
turer skapar förutsättningar för andra aktörer att samverka för att klara en 
viss uppgift. Det rör sig med andra ord om en eller flera avsiktliga, aktiva 
handlingar i en social praktik för att uppnå ett syfte (Ohlsson 2010). Organi-
seringen kan främja eller hindra organisationen och dess delar, t.ex. verk-
samhetschefer och ledningsgrupper, att utföra sina uppgifter för att nå upp-
ställda mål. I dessa organiseringsprocesser är påverkan, maktutövning, lä-
rande och kompetens fyra särskilt viktiga begrepp (ibid). Lärande, kompe-
tens (och reflektion) har jag behandlat ovan. Påverkan och maktutövning ska 
jag strax återkomma till. Först vill jag dock förtydliga skillnaden mellan att 
arrangera lärtillfällen och att organisera för lärande i det vardagliga arbetet 
(Döös 2005). Döös pekar på betydelsen av att organisera arbetet så att det 
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ger aktörerna kvalificerande erfarenheter i det ständiga arbetsflödet. Denna 
organisering ger därmed gynnsamma handlingsförutsättningar för såväl lä-
rande som utveckling av kompetens (ibid.). Inte minst den interaktiva pro-
cessen mellan aktörer som bär kompetens på arbetsplatsen främjas och där-
med det kollektiva lärandet. Interaktionen mellan individer och grupper i en 
organisation eller mellan organisationer gör det möjligt att inte bara kommu-
nicera verbalt, utan också att se varandra i handling vilket antas värdefullt 
för kollektivt lärande (Ohlsson, Granberg, et al. 2011). 

Forskning om lärande organisationer förbiser ofta intressekonflikter och 
maktförhållanden. Det råder på området med andra ord brist på kritiska per-
spektiv (Fenwick 2006). Coopey, som utgör ett av några få undantag, pro-
blematiserar den lärande organisationens förhållande till makt, politik och 
ideologi.  Han menar att aktörernas handlingsutrymme, relativa frihet och 
möjlighet till delaktighet begränsas av maktförhållanden i organisationen. 
Detta betyder att lärandet i den lärande organisationen påverkas och styrs av 
de diskurser och maktförhållanden som råder i organisationen (Coopey 
2004, Ohlsson 2008). En slutsats av detta är att de förändringar som sker i 
strukturer och genom ökad kollektiv kunskap främst gynnar formella chefer i 
toppen av organisationen, att dessa chefer sannolikt bygger upp ett skydd 
och säkrar sin makt. Andra aktörer som känner att deras makt i organisatio-
nen är hotad kommer sannolikt att agera med försvar i relation till de möjlig-
heter som finns med kollektivt lärande (Coopey 2004). Trots goda intentio-
ner med den lärande organisationen finns det således en risk att den potential 
som finns för kreativitet och lärande kuvas till förmån för en dominerande 
och stabil uppsättning övertygelser och intressen. För att motverka sådana 
destruktiva utvecklingstendenser är det viktigt att offentligt tillåta individer 
och grupper att argumentera för och emot exempelvis organisationsföränd-
ringar och nedskärningar av personal etc. (Ohlsson 2008). Och, vill jag till-
lägga, att organisera för reflektion kring maktaspekter och intressekonflikter 
i arbetsprocesserna. 
 
Att skilja (praktisk) kunskap från vad som inte är kunskap och att skilja bätt-
re kunskap från sämre, sker genom kritisk bedömning. Denna kritiska be-
dömning förutsätter förståelse och förförståelse (Molander 1993). Man be-
höver förstå vad som görs och vad verksamheten syftar till för att kritiskt 
kunna bedöma den. Kunskap behöver också kunna rättfärdigas med argu-
ment, grundas genom frågor, erfarenheter och experiment (ibid.). Det be-
greppsliga språket har därmed en central betydelse för professionellt hand-
lande och för den etiska kompetensen – inte minst för att interaktivt kunna 
språksätta och kontextuellt rama in det som aktörerna vill uppmärksamma i 
organisationen (Schön 2009).  

Jag har tidigare varit inne på språkets betydelse för etisk kompetens när 
det gäller värdet av ett personligt och levande språk. Inte minst när det gäller 
kontakten med sig själv och förmågan att ge uttryck för emotioner; att vara 
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det gäller värdet av ett personligt och levande språk. Inte minst när det gäller 
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autonom i Gruens betydelse (Gruen 1988) och göra sig delaktig i en etiskt 
bjudande process.  

Beträffande såväl individuell som gemensam eller kollektiv kompetens 
betraktas språket som ett villkor för att kunna göra distinktioner; försöken att 
förstå och handla antas bli begränsade utan ett språk avpassat för den sär-
skilda uppgiften man har (Tsoukas & Vladimirou 2007). För verksamhets-
chefernas vidkommande tänker jag mig att förmågan att språksätta sin etiska 
praktik, reflektera och ge uttryck för emotioner blir viktig att analysera. 

För att återknyta till och fördjupa den kommunikativa rationaliteten i or-
ganisationer (Johansson 2001) behöver problemen också hanteras på rele-
vant språklig abstraktionsnivå för att leda någon vart (Engquist 1990). Det 
innebär att aktören behöver äga en förmåga att urskilja om en konflikt verk-
ligen handlar om ett konkret sakförhållande eller om konflikten i själva ver-
ket handlar om olika grundläggande värderingar eller om relationen i sig. 
Begreppet ”institutionaliserade undanmanövrer”, defensive routines, används 
som beskrivning av organisatoriska försvarsmekanismer som hindrar männi-
skor från att lösa problem på relevant nivå.  Aktörerna talar exempelvis om 
konkreta sakfrågor fast problemen ligger på värderings-, kommunikations- 
eller relationsnivå. Ämnen på dessa nivåer kan vara tabu i organisationen, 
och att de är tabu är också tabu att tala om. Det gör att aktörerna kan fastna i 
en cirkelgång med rädda människor som gissar och gör fel antaganden be-
träffande andras avsikter. Jag utgår från att lösningar förutsätter kommunika-
tion om de verkliga problemen, på adekvat kommunikationsnivå (Argyris 
1980, Engquist 1990).  En person kan ha ett väl förankrat moralsystem, såväl 
teoretiskt som emotionellt, liksom ha mod att använda det, men brista i 
kommunikativ förmåga vilket kan utgöra ett hinder för lärande, kompetens-
utveckling och etisk kompetens.  

 
Beträffande professionella, t.ex. högre chefer, pekar Argyris på att de flesta 
grundar sina handlingar på följande principer: 
• Att bibehålla ensidig kontroll 
• Att maximera ”vinna” och minimera ”förlora” 
• Att undertrycka negativa känslor 
• Att vara så ”rationell” som möjligt, vilket här innebär att fastställa tydliga 

mål och utvärdera sina handlingar i termer av om de uppnått målen eller 
inte (Argyris 1991, s 9). 
 

Syftet med dessa handlingsprinciper (theory-in-use) är enligt Argyris att 
undvika att känna sig hotad, generad, sårbar eller inkompetent (ibid.). De 
fungerar därmed som defensive routines som hindrar lärande och professio-
nell utveckling.  

Mot bakgrund av ovanstående betraktar jag adekvat kommunikativ för-
måga som en central aspekt av den etiska kompetensen. Kommunikativ för-
måga rör dels att kunna lösa problem på relevant abstraktionsnivå, att med 
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olika medel kunna frigöra sig från defensive routines (Engquist 1990), dels 
att kunna sätta ord på känslor, önskningar och svårigheter och därmed göra 
sig förstådd (Engquist 2004). Den kommunikativa förmågan behöver också 
grunda sig på en dialog som aktören för med sig själv och andra, där känslor 
granskas och utvecklas till rationella emotioner. Detta är exempel på i prak-
tiken ofta förbisedda kommunikativa kvaliteter som jag menar är väsentliga 
för kommunikativ rationalitet och för den etiska kompetensen – och som kan 
relateras till såväl lärandets innehålls-, drivkrafts- som samspelsdimension 
(Illeris 2007), emotionell dygd (Kristjánsson 2007) och inte minst till ut-
vecklingsinriktat lärande (Ellström 2004).  

Med detta avslutar jag redogörelsen för avhandlingens teoretiska ut-
gångspunkter och går över till syfte och forskningsfrågor. 
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5. Syfte och forskningsfrågor  

Forskningsproblemet 
Hälso- och sjukvården är till för att hjälpa människor som behöver vård och 
omsorg. Dess mål är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolk-
ningen. Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ställer krav på såväl tillgäng-
lighet, vårdkvalitet, patientsäkerhet, som respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans värdighet. Samtidigt är resurserna i 
hälso- och sjukvården begränsade vilket ställer krav på avvägningar och 
prioriteringar på olika nivåer; från den politiska till den kliniska. Priorite-
ringar görs hela tiden mellan olika patienter och deras vårdbehov, medicins-
ka insatser, arbetsuppgifter och verksamheter. Ibland rör det sig om förhål-
landevis triviala prioriteringar, ibland om svåra och komplexa intressekon-
flikter och dilemman där etiska värden som liv, hälsa, livskvalitet och 
mänsklig värdighet står på spel. Det råder inget tvivel om att kraven på prio-
riteringar, hantering av intressekonflikter och etiska dilemman kommer att 
öka ytterligare. Enligt beräkningar antas kostnadsgapet i Stockholms läns 
landsting att uppgå till 23 miljarder kronor år 2025 (SLL 2009). Detta reser 
rimligtvis krav på vårdgivarens etiska kompetens: Vad fordras t.ex. för att 
kunna identifiera och hantera intressekonflikter på ett etiskt godtagbart sätt?  

Det finns såväl svenska riktlinjer för prioriteringar, värdegrunder och 
etiska koder, som internationellt etablerade etiska principer som är avsedda 
att vägleda den medicinska praktiken (se t.ex. Beauchamp & Childress 
2009). Därtill studerar läkare och sjuksköterskor och andra professioner etik 
inom ramen för sina yrkesutbildningar. Frågan är dock om principer, värde-
grunder och den utbildning som ges utgör nödvändiga och tillräckliga förut-
sättningar för att kunna identifiera och hantera dagens och framtidens intres-
sekonflikter och etiska dilemman. Intressekonflikter och etiska dilemman 
uppstår i komplexa organisatoriska sammanhang där etiska principer och 
riktlinjer behöver förstås, tolkas, avvägas, prioriteras och tillämpas på ett 
omdömesfullt sätt.  

Skälet till att jag har valt att studera just verksamhetschefens etiska kom-
petens är att det är verksamhetschefen som bär det yttersta ansvaret för pati-
entsäkerhet, vårdpersonalens arbetsmiljö och arbetsvillkor, samt ekonomi 
inom respektive verksamhet – även om visst patientansvar vilar på en medi-
cinskt ansvarig. Ett antagande som jag gör är att verksamhetschefens etiska 
kompetens bestämmer med vilken kvalitet verksamhetschefen kan ta ansvar 
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för beslut med etiska konsekvenser, liksom för sin uppgift att skapa förut-
sättningar för medarbetare att ge patientsäker vård på lika villkor till alla 
medborgare. Jag betraktar också verksamhetschefens etiska kompetens som 
ett problem för verksamhetschefen själv eftersom hon eller han etiskt sett 
riskerar att fatta illa genomtänkta beslut och drabbas av egen stressrelaterad 
ohälsa (samvetsstress) om kompetensen inte räcker för uppgiften. 

Det faktum att verksamhetschefen befinner sig i organisationens nav gör 
verksamhetschefens uppgift till en alldeles särskild etisk utmaning. I detta 
nav möts nämligen de olika styrsystemen, hit riktar sig krav och förvänt-
ningar från olika intressenter: politiker, administratörer, vårdpersonal, pati-
enter och närstående. Verksamhetschefen förväntas kunna balansera mellan 
å ena sidan en värderationell hållning med inlevelse och medkänsla för pati-
enter, närstående, medarbetare och medicinska intressen, å andra sidan en 
målrationell hållning med verksamhetens politiska, ekonomiska mål och 
medel i fokus. Denna förväntan ligger nedbäddad i själva uppdraget, i verk-
samhetschefens uppgift. Det är rimligt att anta att bristfällig etisk kompetens 
att hantera intressekonflikter kan leda till beslut som får negativa konsekven-
ser för såväl patienter, närstående, personal, arbetsmiljö, ekonomi som för 
verksamhetschefens egen hälsa. Det förefaller också rimligt att samhället 
ställer krav på erforderlig etisk kompetens för denna uppgift så att avväg-
ningar och beslut inte blir illa genomtänkta, godtyckliga, inkonsistenta eller 
strider mot intentionen i svensk grundlag och hälso- och sjukvårdslagen. 

Som framgår ovan har jag valt att betrakta verksamhetschefens identifie-
ring och hantering av intressekonflikter som ett kompetensproblem där jag 
ser verksamhetschefen som ett handlande subjekt. Av detta följer att förmå-
gan att identifiera och hantera intressekonflikter varierar. Etisk kompetens 
utgör avhandlingens studieobjekt. Jag undersöker hantering av intressekon-
flikter för att få veta någonting om denna etiska kompetens. Mer om detta 
skriver jag i avhandlingens metodkapitel. 

Mot bakgrund av ovanstående framträder forskningsproblemet som peda-
gogiskt intressant eftersom pedagogiken och närmare bestämt organisations-
pedagogiken behandlar frågor om kompetens i relation till arbetsuppgifter 
och om kompetensens handlingsförutsättningar. Och eftersom innehållet i 
kompetensen rör etik, närmare bestämt hur verksamhetschefer identifierar 
och hanterar intressekonflikter i hälso- och sjukvårdens organisation blir 
forskningsproblemet också intressant för den empiriska etiken. Inte minst 
därför att jag beskriver och analyserar verksamhetschefers handlingar i an-
slutning till en moraliskt relevant fråga, identifierar moraliska frågor i en 
viss kontext som tidigare kan ha förbisetts av moralfilosofer, beskriver mora-
liska värderingar och etiska resonemang hos människor involverade i en viss 
praktik, samt beskriver och analyserar hur utövarna/aktörerna inom en viss 
praktik förstår och tolkar etiskt relevanta begrepp (Höglund 2005, 
Musschenga 2005). 
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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med avhandlingen är att skapa kunskap om etisk kompetens och om 
vilka handlingsförutsättningar som behövs för att utöva sådan kompetens. 
Fokus ligger på verksamhetschefers identifiering och hantering av intresse-
konflikter i hälso- och sjukvården.  Jag avser också att diskutera vilken etisk 
kompetens verksamhetschefer behöver i relation till uppgiften att identifiera 
och hantera intressekonflikter, samt hur denna etiska kompetens kan utveck-
las i organisationen. 
 
Jag avser att besvara följande forskningsfrågor: 
• Vad för slags intressekonflikter identifierar verksamhetscheferna? 
• Hur identifierar och preciserar verksamhetscheferna intressekonflikter? 
• Hur hanterar verksamhetscheferna intressekonflikter? Vilken kompetens 

kommer till uttryck? 
• Vad underlättar respektive försvårar verksamhetschefens identifiering och 

hantering av intressekonflikter? Vilka handlingsförutsättningar förelig-
ger? 
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6. Metod 

I föregående två kapitel redogjorde jag dels för studiens teoretiska referens-
ramar och dels för avhandlingens syfte och forskningsfrågor. I det här kapit-
let redogör jag för det vetenskapliga tillvägagångssätt som jag har använt för 
att skapa kunskap om avhandlingens studieobjekt, etisk kompetens, d.v.s. för 
att besvara avhandlingens syfte och forskningsfrågor. 

Avhandlingens metodologiska utgångspunkter, metoder och tekniker för 
såväl dataproduktion som analys av data, liksom mitt förhållningssätt som 
forskare är tre centrala områden som jag belyser i detta kapitel och som har 
betydelse för kvaliteten och tillförlitligheten i det resultat jag kommer fram 
till. Jag börjar med avhandlingens metodologiska utgångspunkter, d.v.s. de 
teoretiska antaganden som ligger till grund för det vetenskapliga tillväga-
gångssättet. Därefter beskriver jag undersökningens design, hur jag har lagt 
upp studien och motiven för detta. Efter det redogör jag för de metoder och 
tekniker jag har använt för att skapa det empiriska datamaterialet, liksom för 
att analysera detta. Avslutningsvis för jag en diskussion om validitet och 
resultatets generaliserbarhet. 

Metodologiska utgångspunkter 
Till den kvalitativa forskningens styrkor hör att den gör det möjligt att få 
veta någonting om hur människor uppfattar sitt liv och sin värld (Gustavsson 
& Ödman 2004). Kvalitativ forskning har delvis växt fram som ett komple-
ment till den kvantitativa forskningen i syfte att få fram en mer erfarenhets-
nära, specifik och unik kunskap. Med kvalitativa metoder antas man kunna 
få fram kunskap som ökar vår förståelse för olika fenomen, t.ex. beslutsfat-
tande. Kvalitativa metoder och tekniker gör det också möjligt att få fram ett 
rikt, uttömmande och sammanhängande datamaterial som belyser det hand-
lande subjektets avsikter, handlingar och dess konsekvenser (Cohen & 
Manion 1989, Denzin & Lincoln 2005, Kvale 2006 ). Detta material kan 
sedan ligga till grund för analys och diskussion.  

 Jag utgår från att det finns en verklighet som jag med vetenskapliga me-
toder kan skapa kunskap om. Med att skapa kunskap menar jag att de forsk-
ningsintressen jag har och de frågor jag ställer påverkar data. Jag är medska-
pare till mina data. Det är dock inte möjligt att få med alla data om verklig-
heten, därför är det nödvändigt att avgränsa det fenomen man studerar. I och 
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med att de val och avgränsningar jag gör påverkar vad jag ser blir datamate-
rialet beroende av både fokus och perspektiv. I min studie gör jag en grund-
lig och detaljerad undersökning av informanternas subjektiva livsvärld i 
relation till den specifika verksamhet, kontext, som informanterna är en del 
av.  

Jag har valt att studera hur verksamhetschefer identifierar och hanterar in-
tressekonflikter i hälso- och sjukvården för att få veta någonting om etisk 
kompetens, avhandlingens studieobjekt. Men hur kan man studera etisk 
kompetens? Den går varken att se eller att ta på. Vad kan jag då säga om den 
etiska kompetensens konstitution, vad kännetecknar detta studieobjekt? Jag 
tänker mig att kvaliteten i en verksamhets etik kommer till uttryck i hand-
ling, och som jag har redogjort för utförligare i avhandlingens teorikapitel så 
tänker jag mig också att kompetens utgör aktörens handlingsförmåga i rela-
tion till en viss uppgift i ett givet sammanhang. Med etisk kompetens vill jag 
betona att kompetensen jag avser att studera rör uppgiftens etiska innehåll 
och utförande. Jag betraktar med andra ord identifiering och hantering av 
intressekonflikter som en exemplifiering av etiskt ansvarstagande, varför 
man kan säga att jag studerar ett fall av etiskt ansvarstagande som jag antar 
konstituerar etisk kompetens.  

Jag utgår med andra ord från det teoretiska antagandet att jag kan få veta 
någonting om etisk kompetens genom att studera verksamhetschefers identi-
fiering och hantering av intressekonflikter på olika arbetsplatser inom hälso- 
och sjukvårdens organisation. Därmed har jag också antytt vilka analysnivå-
er jag valt att rikta in min blick på: Individ och organisation. Motivet bakom 
mitt val av analysnivåer är att aktören, verksamhetschefen, befinner sig i och 
interagerar i ett sammanhang (kontext) där han eller hon har arbetsuppgifter 
att utföra. Kontexten påverkas av såväl en administrativ ordning med poli-
tisk, juridisk, ekonomisk styrning, samt med professionell styrning, hierarki-
er och organisationskultur. Kontexten består också av olika yrkesgrupper 
och verksamhetsområden och inte minst av patienter med olika behov. Jag 
har valt att utgå från verksamhetschefens perspektiv, d.v.s. hur verksamhets-
chefen subjektivt tolkar, förstår och utför sin uppgift i interaktion med kon-
textuella aspekter. Därmed har jag i denna studie avstått från att beskriva 
hanteringen av intressekonflikter ur ett medarbetarperspektiv eller exempel-
vis ett politikerperspektiv, vilket skulle kunna vara av intresse i kommande 
undersökningar, men alltför omfattande för att ges utrymme här. Mitt fokus 
och min avsikt är att upptäcka olika kvaliteter i informanternas identifiering 
och hantering av intressekonflikter. Min avsikt är utöver att bidra med kun-
skapsutveckling, att bidra med praktiskt användbar kunskap. Jag avser att 
generalisera till fenomen, inte till population. Studien är både deskriptiv och 
explorativ. 
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Abduktion 
Mitt metodologiska förhållningssätt genom hela forskningsprocessen be-
skrivs kanske bäst i termer av abduktion. Som forskare har jag en förförstå-
else, vilken jag inledningsvis gav en skildring av, och som präglat såväl hur 
jag formulerat forskningsfrågor och syften, som hur jag genomfört analysen 
m.m. Jag har med andra ord utgått från föreställningar om mitt studieobjekt 
och använt mig av teoretiska begrepp för att fokusera relevanta delar och 
aspekter av empirin. Abduktion är ett sätt att tänka kring slutledningar. I 
stället för att deduktivt pröva hypoteser, eller att strikt följa de vetenskapliga 
lagarna för generaliseringar genom induktion, har jag med hjälp av mina 
teoretiska begrepp, och med öppenhet för det oväntade i datamaterialet, rört 
mig mellan empiriska fynd och teori. Att relatera teori och empiri till var-
andra på det här sättet beskrivs som ett abduktivt förhållningssätt (Qvarsell 
1994). Den abduktiva metoden för att dra slutledningar utvecklades från 
början av Charles Peirce (1839-1914). Abduktion kan beskrivas som en 
kombination av induktion och deduktion genom att forskaren pendlar mellan 
att studera enskilda fall, vilka ger underlag för hypoteser, som i sin tur prö-
vas mot nya enskilda fall.10 Abduktion är emellertid inte bara en kombination 
av induktion och deduktion. Den utgör också en fristående ansats genom att 
det empiriska undersökningsområdet utvecklas, och att arbetet med att ställa 
hypoteser undan för undan utvecklar ett mönster; en teori (Granberg 1996). 
På detta sätt, skriver Granberg, kan erfarenheter göras kontextoberoende och 
därmed möjliga att generalisera från (ibid.). 

I mitt fall kan denna pendling och detta abduktiva förhållningssätt exemp-
lifieras med att det efter den första intervjuomgången föreföll vara så att 
ekonomisk press tycktes påverka verksamhetschefens förmåga att reflektera 
över olika handlingsalternativ och att handlingsmöjligheterna beträffande 
etik och moral därför upplevdes begränsade. När jag tog med mig den preli-
minära hypotesen tillbaka till informanterna vid den andra intervjuomgången 
visade det sig att flera kände igen sig i den beskrivningen, medan det för 
andra föreföll vara precis tvärt om. De upplevde att den ekonomiska pressen 
sporrade dem att reflektera över olika handlingsalternativ. Utfallet hjälpte 
mig i fortsatt utforskande att så långt som möjligt förstå vad variationen i 
resultatet var uttryck för, samtidigt som det abduktiva förhållningssättet gav 
mig stöd för vissa slutledningar. Till exempel att emotioner har en central 
betydelse vid identifiering och hantering av intressekonflikter. 

                                                      
 
10 Redogörelsen för abduktion bygger på Qvarsells (1994) och Granbergs (1996) framställ-
ningar. 
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Design – studiens upplägg och genomförande 
En studies syfte har avgörande betydelse för hur man väljer att designa den. 
Upplägget ska med andra ord leda till att forskningsfrågorna som rör det 
valda studieobjektet kan besvaras på ett avsett och meningsfullt sätt. 

Jag har haft förmånen att kunna genomföra en pilotstudie11 som syftade 
till att få ökad kännedom om forskningsområdet, pröva forskningsfrågor och 
generera nya, mer preciserade frågeställningar inför detta avhandlingsarbete. 
Pilotstudien syftade också till att skapa ökad kunskap om vilka metoder som 
kunde lämpa sig bäst i huvudstudien (Falkenström 2008). I pilotstudien in-
tervjuade jag fyra chefer, två kvinnor och två män. De var läkare med många 
års erfarenhet av sina respektive specialområden och chefer över läkare och 
andra medarbetare. Två var verksamhetschefer och de satt alla i olika led-
ningsgrupper. Pilotstudien lärde mig bl.a. att intressekonflikter är vanligt 
förekommande i vårdchefers praktik, att de är svåra att hantera och att svå-
righeterna kan drabba såväl chefer som medarbetare. 

Mot bakgrund av de fynd jag gjorde i pilotstudien drog jag slutsatsen att 
det fordras fortsatta kvalitativa analyser för att få fram kunskap och förståel-
se om hur informanterna identifierar och hanterar intressekonflikter. Jag 
valde därför att genomföra intervjuer. Ett motiv till detta val är studiens ex-
plorativa, upptäckande, ansats och avsikt att på djupet, både individuellt och 
kontextuellt, skapa kunskap om verksamhetschefernas identifiering och han-
tering av intressekonflikter, samt handlingsförutsättningar för detta. Förutom 
ämnets komplexitet valde jag intervjuer därför att informanterna i ovan 
nämnda pilotstudie i flera fall inte hade reflekterat tillräckligt över studiens 
frågeställningar för att kunna ge meningsfulla svar på enkätfrågor. Jag drog 
därför slutsatsen att det under intervjuerna också fordrades utförligt berät-
tande, konkreta exempel, följdfrågor och kritisk reflektion för att kunna ut-
vinna kontextuellt bunden och giltig kunskap. 

En vanlig kritik, och en uppenbar risk, är att intervjuer inte räcker för att 
nå fullödig kunskap om informanternas handlingar, d.v.s. för att i mitt fall få 
veta hur verksamhetschefer faktiskt hanterar intressekonflikter. Så kallad 
triangulering, att använda exempelvis såväl enkäter, observation som inter-
vjuer, brukar tillämpas i syfte att öka validiteten (Cohen & Manion 1989). 
Därför avsåg jag initialt att komplettera intervjuer med observation för att 
kunna iaktta hur informanterna agerar. Pilotstudien visade dock att infor-
manterna inte hanterade intressekonflikter vid bestämda möten, utan löpande 
i arbetet, många gånger i det tysta, hemma eller på väg till och från arbetet – 
och inte minst genom en många gånger lång och utdragen process. Det skul-

                                                      
 
11  Pilotstudien finansierades av Sveriges Läkarförbund. Huvudman var Centrum för Bioetik 
vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet. Studien genomfördes i samarbete med 
Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. 
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le bli alltför svårt, för att inte säga praktiskt omöjligt att genomföra sådana 
observationer (Falkenström 2008).  

Ett annat skäl som gjorde att jag valde att nöja mig med intervjuer var att 
pilotstudien visade att jag under vissa förutsättningar kunde få ett nödvändigt 
och tillräckligt mättat och nyanserat datamaterial med intervjuer för att kun-
na besvara avhandlingens syfte. Med viss intervjuteknik kunde jag få veta 
någonting om hur verksamhetscheferna – åtminstone till viss del – faktiskt 
agerade. Detta ska jag återkomma till. 

Pilotstudien stärkte dock min idé att följa upp intervjuerna vid åtminstone 
ett tillfälle. Genom att göra flera intervjuer med samma intervjuperson avsåg 
jag i likhet med tidigare forskarerfarenheter, att komma bakom den politiskt 
korrekta eller ytliga första versionen (Bron & West 2000) och nå den djupare 
kunskap som jag eftersträvade. Upplägget skulle också göra det möjligt för 
mig att följa den process som jag som forskare bidragit till att sätta igång, 
och som rör delvis dolda eller omedvetna aspekter av etisk kompetens som 
jag ville komma åt. Och med tanke på min avsikt att få veta någonting om 
informanternas handlande bidrog upplägget med återkommande intervjuer 
till detta genom att det andra intervjutillfället gav möjlighet att följa upp den 
första intervjun och reflektera över praktiska erfarenheter mellan intervjuer-
na.  

Min avsikt med dubbla intervjuer var också att med ett gediget datamate-
rial öka kvaliteten i analysen med tanke på validiteten (ibid.). 

Så långt har jag redogjort för studiens explorativa ansats, valet att genom-
föra en intervjustudie där varje informant intervjuas vid två tillfällen och 
motiven för dessa val. Nu följer en redogörelse för val av praktikområde. 

Val av praktikområde 
Hälso- och sjukvården har en viktig funktion för alla medborgare i ett sam-
hälle. Att dess organisation är vital och ändamålsenlig är av intresse både för 
oss alla som under vår livstid behöver den på olika sätt, och för alla männi-
skor som arbetar där. För sin egen hälsas och säkerhets skull och för att kun-
na ge god och säker vård till patienter behöver vårdgivaren erforderliga för-
utsättningar och kompetens. Det ligger vidare i samhällsmedborgarnas in-
tresse att de skattemedel som finansierar vården används med gott omdöme 
och på ett effektivt sätt. Ett grundantagande är varje människas särskilda 
sårbarhet och behov av trygghet när hon behöver vård, också behöver mot-
svaras av etiskt ansvarstagande hos vårdgivaren. Det är dock känt att vården 
inte är någon säker plats att vara på. Patienter skadas och avlider till följd av 
medicinska åtgärder (Socialstyrelsen 2008, vårdpersonal som saknar adekvat 
utbildning rekryteras ibland i stället för välutbildad personal. Dessutom står 
hälso- och sjukvården i Stockholms län inför ett stort beräknat kostnadsgap i 
framtiden p.g.a. en åldrande och ökande befolkning – allt detta sammantaget 
pekar på hur angeläget hälso- och sjukvården som praktikområde är. 

 
 

69 

le bli alltför svårt, för att inte säga praktiskt omöjligt att genomföra sådana 
observationer (Falkenström 2008).  

Ett annat skäl som gjorde att jag valde att nöja mig med intervjuer var att 
pilotstudien visade att jag under vissa förutsättningar kunde få ett nödvändigt 
och tillräckligt mättat och nyanserat datamaterial med intervjuer för att kun-
na besvara avhandlingens syfte. Med viss intervjuteknik kunde jag få veta 
någonting om hur verksamhetscheferna – åtminstone till viss del – faktiskt 
agerade. Detta ska jag återkomma till. 

Pilotstudien stärkte dock min idé att följa upp intervjuerna vid åtminstone 
ett tillfälle. Genom att göra flera intervjuer med samma intervjuperson avsåg 
jag i likhet med tidigare forskarerfarenheter, att komma bakom den politiskt 
korrekta eller ytliga första versionen (Bron & West 2000) och nå den djupare 
kunskap som jag eftersträvade. Upplägget skulle också göra det möjligt för 
mig att följa den process som jag som forskare bidragit till att sätta igång, 
och som rör delvis dolda eller omedvetna aspekter av etisk kompetens som 
jag ville komma åt. Och med tanke på min avsikt att få veta någonting om 
informanternas handlande bidrog upplägget med återkommande intervjuer 
till detta genom att det andra intervjutillfället gav möjlighet att följa upp den 
första intervjun och reflektera över praktiska erfarenheter mellan intervjuer-
na.  

Min avsikt med dubbla intervjuer var också att med ett gediget datamate-
rial öka kvaliteten i analysen med tanke på validiteten (ibid.). 

Så långt har jag redogjort för studiens explorativa ansats, valet att genom-
föra en intervjustudie där varje informant intervjuas vid två tillfällen och 
motiven för dessa val. Nu följer en redogörelse för val av praktikområde. 

Val av praktikområde 
Hälso- och sjukvården har en viktig funktion för alla medborgare i ett sam-
hälle. Att dess organisation är vital och ändamålsenlig är av intresse både för 
oss alla som under vår livstid behöver den på olika sätt, och för alla männi-
skor som arbetar där. För sin egen hälsas och säkerhets skull och för att kun-
na ge god och säker vård till patienter behöver vårdgivaren erforderliga för-
utsättningar och kompetens. Det ligger vidare i samhällsmedborgarnas in-
tresse att de skattemedel som finansierar vården används med gott omdöme 
och på ett effektivt sätt. Ett grundantagande är varje människas särskilda 
sårbarhet och behov av trygghet när hon behöver vård, också behöver mot-
svaras av etiskt ansvarstagande hos vårdgivaren. Det är dock känt att vården 
inte är någon säker plats att vara på. Patienter skadas och avlider till följd av 
medicinska åtgärder (Socialstyrelsen 2008, vårdpersonal som saknar adekvat 
utbildning rekryteras ibland i stället för välutbildad personal. Dessutom står 
hälso- och sjukvården i Stockholms län inför ett stort beräknat kostnadsgap i 
framtiden p.g.a. en åldrande och ökande befolkning – allt detta sammantaget 
pekar på hur angeläget hälso- och sjukvården som praktikområde är. 



 
 
70 

Val av informanter 
I avhandlingens pilotstudie intervjuade jag fem chefer från olika verksam-
hetsområden i Stockholmsområdet. Dessa informanter var alla läkare och 
chefer med personalansvar, men inte genomgående verksamhetschefer. Mot 
bakgrund av att hälso- och sjukvårdslagen (HSL1982:763) reser krav på att 
ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten organiseras så att den tillgo-
doser värden som hög patientsäkerhet, god kvalitet av vården och främjar 
kostnadseffektivitet (SOSFS 1997:8) och krav på tydlighet beträffande led-
ningsansvaret ur både patient- och tillsynsperspektiv fann jag att verksam-
hetscheferna, vilka har det samlade ledningsansvaret (ibid.) skulle utgöra en 
intressant och adekvat grupp att studera. De skapar genom sin position och 
sitt uppdrag också förutsättningar för underordnade chefer och vårdpersonal 
att utföra sina arbetsuppgifter. 

 
För att belysa ett brett spektrum av erfarenheter fastställde jag kriterier för 
ett strategiskt urval. Informanterna skulle: 
• Vara verksamhetschefer. 
• Representera olika typer av hälso- och sjukvårdsverksamhet och därmed 

ha olika bakgrund i fråga om utbildning, yrkesinriktning och erfarenhet. 
• Representera en jämn fördelning mellan könen. 
• Representera både offentligt driven och privat driven vård och omsorg. 
• Ha olika lång erfarenhet av rollen som verksamhetschef. 
• Av praktiska skäl finnas i Stockholmsområdet. 

 
För att finna dessa informanter gick jag tillväga på två sätt. Det ena sättet var 
att söka verksamhetschefer på olika vårdgivares hemsidor som, så långt jag 
kunde kontrollera på det här stadiet, stämde överens med valda strategiska 
urvalskriterier. Det andra sättet var att använda mig av mitt nätverk i och 
omkring hälso- och sjukvården. Jag kom på så sätt dels i kontakt med verk-
samhetschefernas chefer, vilka i sin tur gav mig kontaktuppgifter till ett fler-
tal av sina verksamhetschefer, dels fick jag förslag på flera verksamhetsche-
fer av forskarkollegor och personer i intresseorganisationer. 

När jag hade en lista på tänkbara informanter skrev jag ett mejl där jag be-
rättade om forskningsprojektet, dess syfte och att jag sökte verksamhetsche-
fer att intervjua. Jag bifogade också urvalskriterierna och ett informerat sam-
tycke där det framgick vad medverkan skulle innebära för att verksamhets-
cheferna skulle kunna ta ställning till om de var intresserade av att medverka 
eller inte. I flera fall fick jag omedelbara, positiva svar från verksamhetsche-
fer som fann studien angelägen och intressant varför de gärna ville medver-
ka. I några fall följde jag upp min första förfrågan med ett telefonsamtal. Det 
var bara ett par av de tillfrågade som tackade nej. Någon angav utan att jag 
frågade att det berodde på tidsbrist. När jag slutligen hade en lista med in-
formanter kunde jag konstatera att de var chefer för olika antal medarbetare, 
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från ett drygt tiotal till flera hundra, vilket jag också bedömde vara en intres-
sant skillnad. Vidare kunde jag konstatera att verksamhetscheferna hade 
olika ekonomiska och intressepolitiska villkor, bl.a. märktes detta på arbets-
lokaler och dess möblering, liksom på värderingar, attityder och syn på sig 
själva som kom till uttryck under intervjuerna. Jag valde att acceptera att två 
informanter kom ifrån samma övergripande verksamhetsområde, vilket jag 
motiverade med deras olika specialiteter och utbildningsbakgrund. Samtliga 
informanter fick med traditionell postgång ett informerat samtycke som de 
undertecknade och returnerade. 

 
Av hänsyn till informanternas anonymitetsskydd kan jag inte göra detaljerad 
presentation av dem som medverkar i studien. Jag har dock gjort följande 
sammanställning för att ge en överblick.  

 
Antal intervjuer: 19 
Summa informanter: 10 
Antal kvinnor: 5 
Antal män: 5 
Födda: 1948-1969 
Andel offentligt driven vård: 60%  (= 6 verksamhetschefer) 
Andel privat driven vård: 40%  (= 4 verksamhetschefer) 
 
Verksamhetsområden: 
• Akutsjukvård 
• Anestesi, intensivvård och kirurgi 
• Barnmedicin 
• Barnmorskemottagning 
• Daglig verksamhet 
• Handikapp och Habilitering 
• Hemtjänst 
• Primärvård 
• Psykiatri 
 
Professioner/Utbildning: 
• Arbetsterapeut 
• Barnmorska  
• Läkare med olika specialiteter 
• Psykolog 
• Socionom 
• Undersköterska 
 

I samband med redovisningen av den empiriska analysen identifierar jag 
informanterna enligt följande. HS står för huvudstudie. IP står för intervju-
person. Beteckningen 1:1 respektive 1:2 står för vilken intervjuperson i ord-
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ningen jag avser, samt om citatet är hämtat från första eller andra intervjun 
med samma intervjuperson. Slutligen finns något enstaka citat med från pi-
lotstudien vilket jag betecknar med (Pilotstudie IP 1). 

Metoder för dataproduktion 
Min förförståelse omfattar att jag har lång teoretisk och praktisk erfarenhet 
av etikfrågor i arbetslivet, liksom ett långvarigt intresse av hälso- och sjuk-
vården både som arbetsplats och ur ett patientperspektiv. Jag har bl.a. en fil. 
kand. från Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor, jag har arbetat som ar-
betslivsjournalist under drygt 5 år och som konsult med personlig utveck-
ling, ledarskap och organisation i drygt 13 år. Min förförståelse har påverkat 
mitt forskningsintresse, avhandlingens syfte och de forskningsfrågor jag 
ställt. Mitt sätt att möta människor och att genomföra intervjuer har också 
spelat roll. Objektiva data ligger inte bara ute i verkligheten färdiga att sam-
las in. Data producerades snarare genom intervjuer som till stor del bygger 
på i förväg formulerade teman grundade på studiens forskningsfrågor (Kvale 
2006 ). Intervjun är därmed inte något neutralt verktyg för datainsamling, 
utan data skapas i intervjusituationen i samarbete mellan forskare och infor-
manter (Fontana & Frey 2005). Det är bl.a. mot bakgrund av detta som jag 
har valt att använda termen dataproduktion i stället för datainsamling. 

 

Intervjuer 
Avhandlingens empiriska datamaterial producerades genom intervjuer vid 
två olika tillfällen. Den första intervjuomgången, då jag intervjuade samtliga 
tio informanter, pågick under våren och hösten 2009. Den andra, uppföljande 
och fördjupande, intervjuomgången pågick hösten 2010. Vid den andra in-
tervjuomgången intervjuades nio informanter. En informant kom jag inte i 
kontakt med trots upprepade telefonsamtal, meddelande på telefonsvarare 
och e-postmeddelande. Jag fick inte heller något meddelande om att infor-
manten ville avstå från att medverka i undersökningen, varför jag valde att ta 
med den första intervjun. Alla utom en intervju genomfördes, efter infor-
manternas eget önskemål, på informanternas arbetsplats. En informant valde 
själv att ses på ett café. Den första intervjun varade ungefär en och en halv 
timme, den andra cirka 45–50 minuter.  

För att skapa så detaljerade, tillförlitliga och ändamålsenliga data som 
möjligt, inbegripet att så långt som möjligt komma åt det praktiska handlan-
det, valde jag att låta informanterna berätta om en konkret intressekonflikt 
som de själva ansåg viktig för verksamheten och som de hade varit med om 
att hantera. I samband med det informerade samtycket och genom en påmin-
nelse på telefon i samband med att vi avtalade tid och plats för intervjun, fick 
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informanterna i uppgift att förbereda sig inför den första intervjun. Vad jag 
avsåg med en intressekonflikt definierade jag också i det informerade sam-
tycket, så att vi skulle ha en ungefärlig gemensam förståelse om vad vi skul-
le tala om.  

Vid den första intervjun användes ungefär halva tiden, 45 minuter, till in-
formanternas berättelser. Motiven för att låta informanterna berätta är dels 
att det uppfattas naturligt för människan att berätta. Och inte minst därför att 
berättelserna kan ge en nyanserad och innehållsrik bild av kontext, tids-
aspekter, detaljer, relationer, tankar, känslor, system- och omvärldsfaktorer 
(Bruner 1991) vilka jag bedömde viktiga med tanke på syftet i min avhand-
ling och min ambition att utöver intentioner, komma åt handlandet. Ytterli-
gare ett skäl att låta informanterna berätta är att berättelser har en viktig 
funktion inom etiken. Bland annat därför att de kan göra oss uppmärksamma 
på aspekter som vi tidigare inte uppmärksammat som moraliskt relevanta i 
våra liv och att vi kan identifiera oss med andra utan att vara i exakt samma 
situation själva (Höglund 2001). 

Utifrån pilotstudien drog jag slutsatsen att det skulle vara klokt att be in-
formanterna förbereda sig inför intervjun genom att tänka på en särskild 
intressekonflikt som de hanterat och att jag skulle be dem att berätta om den. 
Genom att låta intervjupersonen berätta så ökar vidare möjligheten att få en 
”helhetsförståelse” till skillnad från den traditionella kvalitativa intervjun där 
svaren kommer till följd av mer eller mindre strukturerade frågor (Mishler 
1986). I den här första fasen av intervjun gick jag endast in med förtydligan-
de frågor, följdfrågor och bad om exempel för att nå största möjliga konkre-
tion, d.v.s. en bild av handlingen.  

Under första intervjuns andra del ställde jag tematiserade, öppna frågor 
och följdfrågor för att så långt som möjligt få en tydlig bild av hur informan-
terna konkret går till väga när de identifierar och hanterar intressekonflikter. 
För detta ändamål följde jag en semistrukturerad manual (se bilaga 2). Ex-
empel på teman var: känslornas betydelse, möjligheter respektive hinder vid 
hanteringen av intressekonflikter, och om informanterna använde någon 
form av systematisk etisk analys. Vid den andra intervjuomgången följde jag 
också en tematiserad, semistrukturerad manual. Vid båda intervjutillfällena 
gavs informanten också utrymme att reflektera fritt kring avhandlingens 
frågeställningar och ge återkoppling på hur de tyckte att intervjun hade gått.  

Samtliga intervjuer spelades med informanternas medgivande in och jag 
förde också anteckningar om de iakttagelser och reflektioner jag själv gjorde 
i samband med intervjuerna. Bland annat intresserade jag mig för informan-
ternas kroppsspråk, röstläge och benägenhet att öppet reflektera över och 
granska egna tankar och känslor under intervjun, samt över etiska dimensio-
ner i arbetet. 

Jag var mån om att vid varje tillfälle skapa en tillitsfull relation till infor-
manterna, en öppen och tillåtande atmosfär. Detta gjorde jag genom att lyss-
na intresserat och uppmärksamt, bekräfta och ta på allvar. Men också genom 
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informanterna i uppgift att förbereda sig inför den första intervjun. Vad jag 
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att ställa kritiska och reflekterande frågor. Som intervjuare var jag genuint 
intresserad av att förstå verksamhetschefernas erfarenheter och perspektiv. 

Under drygt 17 år har jag arbetat med intervjuer och utvecklande samtal, 
först som journalist, sedan bl.a. i rollen som chefhandledare och i existentiel-
la samtal. Jag har också gått flera utbildningar i samtalsmetodik, vilket på-
verkat mitt sätt att intervjua även om teknik och syfte är andra i en forsk-
ningsintervju. Genom att själv gå i handledning på handledning har jag ock-
så utvecklat en känslighet inför den andres integritet i professionella sam-
talssituationer. Det innebär bl.a. att jag varit medveten om risken att forcera 
eller manipulera informanterna att berätta om sådant som de själva inte 
kommer in på eller vill tala om. Å andra sidan har jag inte varit så försiktig 
att jag inte fått svar på för avhandlingen centrala frågor. Jag har samtidigt 
litat på att verksamhetscheferna själva kan sätta gränser. En teknik som jag 
tillämpade vid intervjuerna var att låta det bli tyst ibland för att ge både in-
formanterna och mig själv utrymme att tänka efter och reflektera över käns-
lor. 

Vid intervjuerna har jag använt mig både av öppna, undersökande frågor 
och mer specifika och uppföljande frågor för att få fakta, information om 
emotionella aspekter och nå fördjupning. För att så långt som möjligt undvi-
ka svar som ”teoretiskt sett” eller ” principiellt sett” har jag bett informanten 
att dra sig till minnes en konkret situation och berätta om hur informanten 
handlade just då.  

I syfte att kontrollera att jag inte missförstått informanterna gjorde jag 
ibland sammanfattningar av vad de sagt, ibland omformulerade jag också 
deras utsagor med mina egna ord för att kontrollera min förståelse. Om det 
var något ord som föreföll särskilt laddat och adekvat, så upprepade jag det 
ordet för att uppmuntra informanterna att berätta mer (Ivey 1988). Ibland sa 
jag också: ”Vad intressant, vill du berätta mer om det!?”. 

Det finns intervenerande inslag i intervjuerna. Jag var exempelvis lite un-
dervisande i det att jag talade om för informanterna vad jag avsåg med en 
intressekonflikt, liksom att jag berättade om olika former av etiska analyser 
som vårdlag brukar använda för att undersöka om informanterna själva gjor-
de någonting liknande. Informanterna var förhållandevis osäkra i början, 
men någonting hände mellan intervjuomgångarna. Flera informanter hade 
reflekterat över den första intervjun och var mer öppna vid den andra. De 
gav också nya exempel på intressekonflikter sedan de blivit mer förtrogna 
med innebörden av dem. Motivet att göra två intervjuer med samma infor-
mant var också, som jag skrev om inledningsvis i detta kapitel, att komma 
bakom en politiskt korrekt och ytlig första version, liksom att jag skulle göra 
det möjligt att följa den process som jag som forskare bidragit till att sätta 
igång. Dessutom fick jag på det här sättet möjlighet att följa upp den första 
intervjun och med hjälp av teorin reflektera över de individuella intervjusvar 
jag fick innan jag återvände för en andra intervju. Mot bakgrund av ovanstå-
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ende kan man dra slutsatsen att det finns möjligheter att föra förtroliga och 
reflekterande samtal om etik och emotioner. 

Transkription och loggbok 
De inspelade intervjuerna från första intervjuomgången, transkriberade jag 
ordagrant och överförde därmed till text. Parallellt med transkription förde 
jag loggbok för att inte tappa bort egna tankar, frågor och preliminära fynd 
som jag bedömt intressanta att gå vidare med och eventuellt följa upp och 
fördjupa i den andra intervjun (Kvale 2006 ). I loggboken har jag också ställt 
kritiska frågor till mig själv, som utmanar mitt sätt att tänka: t.ex. om språk-
glidningen från ”patientsäkerhet” som etiskt värde till ”minsta möjliga pati-
entosäkerhet” nödvändigtvis verkligen måste tolkas som en förflackning av 
etiken, eller om den också kan tolkas som en ärlig hållning relativt villkoren 
i vården; att det hos informanten, i dennes situation, finns en insikt om att 
absolut patientsäkerhet inte går att garantera. 

Allt eftersom intervjuerna blev färdigtranskriberade läste jag igenom dem 
flera gånger i syfte att, i den mån det är möjligt, få grepp om helheten och 
lära känna det specifika sammanhang som informanten var verksam i. Jag 
sökte också urskilja vad i materialet som var väsentligt respektive oväsent-
ligt i relation till avhandlingens syfte och teoretiska antaganden.  Jag drog 
lärdomar från en intervjusituation till en annan, exempelvis kunde det handla 
om hur jag formulerade eller följde upp en fråga. Innan jag gick vidare med 
analysen av samtliga transkriptioner behövde jag nu bringa ordning i data-
materialet och reducera komplexiteten så att det blev möjligt att analysera 
mer systematiskt. 

Reduktion av komplexitet 
Genom att jag intresserade mig för hur informanten a) identifierar intresse-
konflikter, b) hanterar intressekonflikter och c) handlingsförutsättningar för 
identifiering och hantering av intressekonflikter, så skapade jag redan från 
början en viss tematisk struktur. Denna struktur var till hjälp när jag skulle 
bringa ordning i datamaterialet inför nästa steg i analysen (Kvale 2006 ). 
Rent konkret gjorde jag så att jag markerade med olika färger i utskrifterna. 
Identifiering och precisering markerades med en färg, hantering med en an-
nan och handlingsförutsättningar med en tredje färg. Därefter skapade jag 
nya dokument som jag kallade för ”Reduktion av komplexitet” för att produ-
cera ett för avhandlingens syfte relevant och hanterbart datamaterial. Det 
innebar att jag för en tid lämnade en del data därhän. Härvidlag var en del av 
analysen redan gjord. Data var tematiserade och sorterade till de olika resul-
tatkapitlen. Under hela analysprocessens gång har jag återvänt till de ur-
sprungliga transkriberade intervjuerna för att kontrollera ur vilket samman-
hang, eller från vilken samtalstråd jag har hämtat informanternas utsagor. 
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Jag kom till slut till en punkt där jag inte längre fann det meningsfullt att 
arbeta med både originalutskrifterna och dokumenten med reduktion av 
komplexitet. Genom att jag hade färglagt de olika temana i originalutskrif-
terna så ansåg jag att dessa fungerade minst lika bra som dokument för re-
duktion av komplexitet. Jag sparade också tid på att inte arbeta med alltför 
många olika dokument. 

Analysmetoder 

Kvalitativ innehållsanalys  
Resultatkapitlens respektive kategorier växte fram vid genomläsning av det 
strukturerade och komplexitetsreducerade materialet. I ett första steg skrev 
jag kodord och markerade intressanta citat. Jag skrev också i marginalen vad 
citaten preliminärt kunde vara exempel på, t.ex. ”Samla fakta”, ” Tillvarata-
gande av olika kompetens”, ”Får inte situationen att gå ihop”, ”Ekonomisk 
dominans” och ” Känslor styr”. Allteftersom jag på detta sätt läste igenom 
dokumenten för alla informanterna så reviderade jag de preliminära katego-
rierna och gav dem underkategorier när så behövdes. Kategorier växte med 
andra ord fram undan för undan. 

Lutad mot den tematiskt inbyggda strukturen kunde jag rikta in sökarlju-
set för att medvetet och systematiskt söka efter kvaliteter i verksamhetsche-
fernas identifiering och hantering av intressekonflikter. I det skedet använde 
jag mig med andra ord av ett slags kvalitativ innehållsanalys, inspirerad av 
bl.a. Kvale och Lindseth & Norberg utan att jag för den skull i detalj har följt 
varje steg de beskriver och deras beteckningar för kategorierna (Lindseth & 
Norberg 2004, Kvale 2006 ). Jag har i stället valt att utgå från mitt empiriska 
material då jag skapat kategorier och underkategorier av meningsbärande 
innehåll. Parallellt med ett riktat sökande har jag växelvis distanserat mig 
och strävat efter en öppenhet inför materialet för att på så sätt kunna upp-
täcka någonting oväntat och låta empirin slå tillbaka. Detta blev praktiskt 
möjligt genom att jag läste utskrifterna vid upprepade tillfällen under flera 
års tid, lät andra läsa utdrag ur dem och diskuterade dem i olika konstellatio-
ner. Under hand som jag arbetade med analysen lade jag fram preliminära 
resultat för kritisk diskussion på seminarier, i forskargrupper, i projektets 
resursgrupp, och på konferenser. Ända sedan analysen har jag haft möjlighet 
att möta chefer på olika nivåer i hälso- och sjukvården. Bland annat i sam-
band med forskningsprojektet ”Ledarutveckling genom samtal” som Karo-
linska Institutet drev i nära samarbete med Stockholms Läns Sjukvårdsom-
råde (SLSO), där jag medverkat som seminarieledare och lyssnat till olika 
utmaningar dessa chefer tampas med. Jag har vid dessa tillfällen ibland ock-
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så presenterat preliminära resultat från min egen studie och fått bekräftelse 
på att mina tolkningar är rimliga och att de preliminära resultaten känns igen.  

Mina teoretiska utgångspunkter har, som jag beskrev ovan i fråga om det 
abduktiva förhållningssättet, också hjälpt mig att under intervjuerna och 
analysen fokusera på de aspekter av verkligheten, d.v.s. på aspekter av iden-
tifiering och hantering av intressekonflikter och etisk kompetens, som inte 
varit belysta på ett tillfredsställande sätt i tidigare empirisk forskning och 
som är av relevans för avhandlingens syfte. Ett exempel på det är emotioner-
nas betydelse för den etiska kompetensen. 

Metoddiskussion  
Idén att intervjua varje verksamhetschef två gånger har visat sig vara frukt-
bar. Jag har noterat att informanterna vid första omgången var mer på sin 
vakt och höll en viss distans. Samtidigt kom svaren i flera fall väldigt snabbt, 
och som jag uppfattade det, tillrättalagt eller förhållandevis allmängiltigt. Då 
jag försökte komma bakom vad de sa blev reaktionen inte sällan ansträngd 
eller anspänd. När jag kom tillbaka efter cirka ett år var det påfallande hur 
annorlunda intervjusituationen blev. Informanterna var mer personliga, 
självutlämnande, reflekterande och konkreta. Relationen kändes mer förtro-
lig.  Lugnet var ett annat, pauserna längre och djupare. Det kändes helt en-
kelt ärligare; öppenheten om egna upplevda brister och frustration över sy-
stemens begränsningar var påfallande större. 

Det var lärorikt att själv transkribera intervjuerna, inte minst för att stude-
ra min egen intervjumetodik, vilken jag fick anledning att utveckla till det 
andra tillfället, bl.a. för att inte vara övertydlig genom att förklara frågorna, 
utan att ställa tydligare frågor och vänta på svaren. Det hör till saken att äm-
net för avhandlingen är förhållandevis svårt. Informanterna sökte sig ofta 
fram till sina svar. Det bidrog till en ökad risk att jag som intervjuare grep in. 
De samlade insikterna från transkriptionerna gjorde mig nog mer ödmjuk 
både beträffande min egen attityd och beträffande verksamhetschefernas 
situation. 

Jag var redan från början medveten om risken att få alltför abstrakta och 
hypotetiska svar på mina frågor om hur informanterna hanterade intresse-
konflikter, varför jag var inställd på att be om konkreta exempel och detaljer. 
Trots detta är svaren ofta abstrakta och man kan fråga sig om det beror på att 
jag brustit under intervjuerna eller om det åter kan bero på frågornas karaktär 
och informanternas eventuella ovana att tala om dessa frågor. Jag ställde 
dock följdfrågor och bad om exempel, men det jag inte har lyckats med på 
ett tillfredsställande sätt är att hålla informanterna på spåret. Ibland rörde sig 
intervjun om mer allmänna etiska aspekter av verksamhetschefens arbete. 
Det kunde bli berättelser om mobbing och bemötande, om dåligt samvete 
och om vikten av att be om förlåtelse. Dessa är etiskt intressanta och rele-
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vanta frågor i sig, men har inte alltid specifikt med intressekonflikter att 
göra. Under ett par intervjuer kände jag att detta hände och övervägde om 
och i så fall hur jag skulle avbryta informanten för att komma tillbaka på 
spåret. Om jag skulle avbryta riskerade jag emellertid att gå miste om vä-
sentlig information, om jag inte skulle avbryta skulle jag inte få den informa-
tion jag behövde för att besvara studiens syfte. Resultatet blev att jag i vissa 
fall avbröt på ett så taktfullt sätt som jag kunde, och i andra fall att jag lät 
informanten berätta på. Jag tror att jag har blivit mer medveten om dessa 
svårigheter och jag kan inte nog uttrycka vikten av att ställa väl avvägda och 
formulerade frågor. Å andra sidan har jag ju fått intressanta och meningsful-
la svar. Utöver detta visade det sig att bara genom att jag ställde frågor om 
intressekonflikter, så ökade i flera fall informanternas medvetenhet om des-
sa. Detta gäller såväl förmågan att identifiera etiska värden som står på spel 
som komplexa intressekonflikter. 

I själva intervjusituationen möttes informanten och jag som två aktiva 
subjekt, och genom att jag ställde frågor till informanten så började infor-
manten att reflektera över sådant i sin praktik som till viss del kanske var 
relativt oreflekterat. Intervjun väckte därigenom tankar, känslor och kunskap 
till liv. Detta betraktar jag inte som något validitetsproblem. Det som händer 
i intervjusituationen betyder inte att det inte samtidigt finns en verklighet 
som jag också får veta någonting om. Ett exempel på det är när IP 5 och IP 7 
under intervjuns gång, genom reflektion i dialog både med sig själva och 
med mig, upptäcker att de har handlingsalternativ och argument som de inte 
tidigare varit medvetna om i samband med konkreta etiska dilemman de har 
erfarenhet av. Frågan är dock om detta ska ses som ett utslag av lärande, 
eller som en kompetens som kommer till uttryck. Alla informanter var inte 
lika benägna att föra en reflekterande dialog. 

En sak som jag blev klar över ganska sent i avhandlingsprocessen är att 
uppdelningen i de tematiserade resultatkapitlen å ena sidan blev överskådlig 
och hjälpte mig att reducera komplexiteten i det omfattande datamaterialet. 
Å andra sidan har den fört med sig att vissa aspekter, som emotionernas be-
tydelse för etisk kompetens, upprepas igenom alla tre resultatkapitlen vilket 
blev ganska tröttsamt, d.v.s. det gick ut över läsbarheten. Jag har dock an-
strängt mig för att inte göra upprepningarna mer besvärande än nödvändigt, 
exempelvis genom att tona ned redogörelsen för handlingsförutsättningar av 
individuell karaktär eftersom dessa redan finns med implicit i de två första 
resultatkapitlen. Jag bedömer det också som meningsfullt att peka på att 
emotionerna faktiskt har betydelse för såväl identifiering, hantering som 
handlingsförutsättningar för etisk kompetens – varför det i viss utsträckning 
finns skäl att ha dem med i alla tre resultatkapitlen. 
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Validitet 
Med begreppet intern validitet avses om forskaren verkligen studerar vad 
hon/han avser att studera (Cohen & Manion 1989, Kvale 1989). Är det ex-
empelvis verksamhetschefernas erfarenheter om identifiering och hantering 
av intressekonflikter jag belyser? Begreppet extern validitet rör möjligheter-
na att abstrahera konkreta iakttagelser från ett sammanhang till andra sam-
manhang. Det finns således likheter mellan abduktionsbegreppet och de båda 
slagen av validitet genom att dessa utgör kvalitetsaspekter i fråga om empi-
risk förankring och generaliserbarnet (Ohlsson 1996).  

Det finns dock olika sätt att se på validitet inom olika samhällsvetenskap-
liga och pedagogiska forskningstraditioner. Jag ska här diskutera de båda 
validitetsaspekterna ovan i en något annorlunda betydelse för att pröva mina 
tolkningars giltighet. Intern validitet kan också innebära att en tolkning av 
empiriska data måste ge en motsägelsefri bild av den information som tol-
kats (Nyberg 2004). Detta har jag gjort genom att sätta delar av intervjuerna 
i relation till helheten, d.v.s. jag har kontrollerat att ett citat eller en sekvens 
från en intervju stämmer överens med informantens hela framställning. 
Ibland har dock informanterna uttryckt sig på ett motsägelsefullt sätt, då har 
jag skrivit fram det i resultatredovisningen som ett fynd i sig.  

Beträffande extern validitet, kan den också innebära att datamaterialet 
stöder tolkningen (ibid.). Om jag exempelvis tolkat och förstått datamateria-
let så att emotioner utgör ett viktigt beslutsunderlag vid hantering av intres-
sekonflikter, så ska det framgå av datamaterialet att det förhåller sig så. För 
att ge andra möjlighet att följa, kontrollera och förstå mitt tolkningsarbete 
och själva kunna bedöma slutsatsernas riktighet så har jag strävat efter att 
redovisa den information som tolkningar och slutsatser bygger på. 

Ytterligare ett sätt för forskaren att minska risken för bristfälliga eller fel-
aktiga slutledningar är att bjuda in intervjupersonen i tolkningsarbetet. Under 
intervjuerna har jag som forskare gjort det genom att reflektera tillsammans 
med informanterna för att nå ökad förståelse av de handlingar vi samtalat om 
under intervjuerna. I ett sådant sammanhang ska forskaren inte ge sig själv 
tolkningsföreträde. Jag har exempelvis varit uppmärksam på fällor som för-
förelse och trivialiteter (Mishler 1986). Som jag ser det behöver forskaren 
också vara medveten om sin maktställning i förhållande till intervjupersonen 
och hur detta förhållande kan tänkas påverka intervjupersonen: Vill intervju-
personen vara duktig och svara som intervjupersonen tror att forskaren för-
väntar sig eller på ett sätt som kanske uppfattas som politiskt korrekt? Blir 
intervjupersonen osäker och försiktig och undanhåller viktig information? 
En annan maktaspekt som kan utgöra ett hinder då forskaren har goda kun-
skaper på forskningsområdet, särskilt under en intervju, är språket. Om fors-
karen använder facktermer är det inte säkert att intervjupersonen förstår vad 
som avses vilket kan leda till missförstånd. Omvänt kan intervjupersonen 
använda ett begrepp som i intervjupersonens värld har en viss betydelse, 
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men som delvis har en annan betydelse i forskarens värld. En central fråga 
blir hur man som forskare ska undvika att styra intervjupersonen med egna 
förväntningar och begränsningar. Här kan man tänka sig att det är viktigt att 
fokusera på det tema, den frågeställning forskningen syftar till att besvara 
(Kvale 2006 ), men fokuseringen får inte bli så stark att man styr intervju-
personens svar.  

Slutligen har jag reflekterat över polariteten mellan förtrogenhet och 
främlingskap (Gadamer 1992), vilken jag förstår som att kunskap och erfa-
renhet på det egna forskningsområdet är en fördel förutsatt att jag kan di-
stansera mig, vara öppen för andra, för det nya och främmande – att aldrig 
upphöra att förundras. Jag tolkar det som att jag som forskare alltid behöver 
hålla dialogen vid liv, läsa och låta mig läsas; att aldrig riktigt slå mig till ro. 

För att undvika risken att jag ger någon informant ett oskäligt stort ut-
rymme, eller endast tar med aspekter som är negativa eller som skulle kunna 
tänkas bekräfta mina egna värderingar, har jag räknat antal gånger informan-
terna är citerade, hur många informanter som gett liknande information, re-
flekterat över om och i så fall vilka värderingar jag själv har, och granskat 
om jag snedvridit data. Jag har så långt som möjligt strävat efter att få fram 
skillnader i resultatet. Jag har också låtit doktorandkollegor, seminariedelta-
gare, handledare och resursgrupp läsa utdrag ur intervjuer och preliminära 
resultatkapitel och tagit del av deras kritiska synpunkter. 

Generaliserbarhet  
Det strategiska urvalet av informanter är inte avsett att betraktas som ett 
urval för en undersökningspopulation, d.v.s. de slutsatser som jag drar ut-
ifrån studien kan i statistisk mening inte överföras till hela populationen. Jag 
avser i stället att generalisera till fenomenet etisk kompetens. De erfarenheter 
och den information som informanterna delar med sig av i intervjuerna bely-
ser tillsammans med min systematiska empiriska analys aspekter av verk-
samhetschefernas etiska kompetens. Jag söker med andra ord efter variatio-
ner och kvaliteter i etisk kompetens. Man kan också säga att jag söker det 
specifika för ett visst sammanhang, verksamhetschefens identifiering och 
hantering av intressekonflikter i hälso- och sjukvården, vilket kan bidra till 
ökad förståelse för liknande fenomen och sammanhang (Nyberg 2004) och 
genom abduktion göra erfarenheter kontextoberoende och därmed möjliga 
att generalisera från (Granberg & Ohlsson 2005). 

Med den kritiska realismens sätt att se på saken, bygger resultatens gene-
raliserbarhet på forskarens förmåga att göra abstraktioner. Abstraktioner är 
nödvändiga därför att händelserna i världen, det faktiskas domän, är så 
mångskiftande och heterogena. De konkreta företeelserna konstitueras av så 
många olika element, egenskaper, krafter och inflytanden (Danermark, 
Ekström, Jakobsen, & Karlsson 2009). Abstrakta begrepp, skriver Daner-
mark et al. (ibid.) har ingenting med vaghet att göra, inte heller med overk-
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lighet. De syftar tvärtom till att ringa in en väsentlig aspekt av ett konkret 
händelseförlopp som exempelvis ”klass”, ”norm” eller ”genus”, vilka likt 
etisk kompetens, kännetecknas av att de kommer till uttryck genom sina 
effekter och att det inte går att direkt observera dem eller så att säga ta på det 
som dessa abstrakta begrepp ger uttryck för; de generativa mekanismerna 
(ibid). Abstraktion innebär att man gör begreppsliga distinktioner som undan 
för undan justeras för att konstituera forskningsobjektets natur – i mitt fall 
den etiska kompetensens natur.  

Beträffande avhandlingens generaliseringsanspråk anser jag mig ha grund 
för att generalisera 1) med avseende på verksamhetschefens etiska kompe-
tens så som den kommer till uttryck vid identifiering och hantering av intres-
sekonflikter i hälso- och sjukvården, samt om verksamhetschefens hand-
lingsförutsättningar för etisk kompetens, och 2) med avseende på analytisk 
generalisering (Yin 1989, Firestone 1993) där avhandlingens resultat ger ett 
teoretiskt tillskott som kan generaliseras in i etablerad teoribildning, i före-
liggande fall den teoribildning som rör kompetensbegreppet i allmänhet, och 
etisk kompetens i synnerhet. 

 

Forskningsetiska aspekter 
Studien utförs i enlighet med praxis för god forskningsetik (se t.ex. 
http://www.vr.se/huvudmeny/etikforforskare). Informanternas medverkan i 
projektet har under hela processens gång varit frivillig, informanterna har när 
som helst under studiens gång kunnat välja att inte medverka. Och medver-
kan har föregåtts av skriftligt informerat samtycke. Så långt som möjligt är 
informanterna garanterade anonymitet. Det betyder att jag inte röjer namn 
och arbetsplats och andra uppgifter som uppenbart skulle avslöja informan-
ternas identitet. Jag talade dock med informanterna om att det alltid kan fin-
nas någon kollega inom hälso- och sjukvården eller någon anhörig som ut-
ifrån informantens utsagor skulle kunna känna igen vem informanten är. Jag 
har dock valt att där det är möjligt, utan att det inverkar negativt på forsk-
ningsresultaten, utelämna sådan information som skulle kunna bidra till att 
röja informantens identitet. Exempel på sådan information är namn på kolle-
gor, chefer, vårdavdelningar, arbetsplatser m.m. På utskrifterna av intervju-
erna röjs inte identiteten på informanterna. Kodnyckel har också förvarats 
åtskilt från ljudfiler och utskrifter.  

I mötet med informanterna har jag strävat efter att vara öppen och ge all 
tänkbar information, jag har också erbjudit dem att höra av sig när som helst 
med frågor eller om de kommer på någonting som de vill berätta med tanke 
på studien. Jag har vidare strävat efter att inte bedöma eller värdera infor-
manterna och deras utsagor, utan snarare att upptäcka och förstå dessa. 
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7. Kontextuella bilder: Verksamhetschefens 
moraliska rum   

I det här kapitlet presenterar jag de verksamhetsområden som avhandlingen 
omfattar. För varje verksamhetsområde ger jag utifrån informanternas berät-
telser också exempel på några typiska intressekonflikter. Som nämnts tidiga-
re, har jag valt att acceptera en något vidare syn på intressekonflikter 
(Malmsten 2008). Sammanlagt är det drygt 20 intressekonflikter som verk-
samhetscheferna berättar om. En del intressekonflikter omfattar flera olika 
problem och aspekter.   

En viktig generell aspekt av hälso- och sjukvårdens kontext är den kultur 
som vuxit fram genom historien och som kännetecknas av att patienter som 
kommer hit är sårbara och utsatta, och i behov av vård och omsorg, i behov 
av de professionellas kunskap, erfarenhet och hjälpande händer. Kulturen 
genomsyras av att skänka trygghet, bota, lindra och trösta – för dessa ända-
mål har olika former av kontroll utvecklats, exempelvis när det gäller orga-
nisation, attityder och förhållningssätt. Här finns en strikt hierarkisk ordning 
där olika professionella yrkesgrupper har olika befogenheter och status. Det 
finns en rigorös lagstiftning och föreskrifter från Socialstyrelsen som de 
professionella måste förhålla sig till. Och det finns olika ansvarskrav för de 
professionella att ta hänsyn till vilket bidrar till lojalitetskonflikter och en 
etiskt svår arbetsmiljö (Thorsén 2010). Å andra sidan formas kulturen av alla 
de människor som arbetar här, av deras erfarenheter, drömmar, intentioner, 
deras behov, kunskaper och rädslor. Därtill kommer att personer, såväl sam-
hällsmedborgare som professionella yrkesutövare i vården, har relativt olika 
syn på innebörden av centrala etiska värden i vården. Till exempel livskvali-
tet, människovärde och gott bemötande. 

Jag kan inte redogöra i detalj för alla aspekter som utgör verksamhetsche-
fernas respektive kontext, inte minst för att leva upp till kraven på anonymi-
tet. Däremot kan jag ge en bild av deras respektive kontextuella rum, en viss 
förståelse för den typ av verksamhet som de är chefer för och i vilka sam-
manhang det uppstår intressekonflikter och etiska dilemman.  
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Akutsjukvård 
Till akuten kommer patienter som behöver omedelbar hjälp. Här räddar man 
liv och hälsa. Akutmottagningarna kan många gånger vara överbelastade 
med människor som behöver hjälp. Personalen prioriterar patienter efter 
behov, beroende på hur bråttom det är i varje enskilt fall. Man ställer diagnos 
och ger patienter med akuta sjukdomstillstånd behandling. Verksamheten 
ställer höga krav på en tydlig och effektiv organisation för att underlätta 
arbetet. Inom akutsjukvården finns specialkompetens inom exempelvis me-
dicin och kirurgi för att handlägga akuta sjukdomstillstånd hos både barn och 
vuxna.  

Typiska intressekonflikter som uppstår på akuten rör prioriteringar av pa-
tienter; vem ska få hjälp först, samt avvägningar; vilka insatser ska sättas in? 
För verksamhetschefens del blir intressekonflikterna ofta av en mer överord-
nad och organisationsövergripande karaktär. I ledningsgruppen kan det 
handla om hur krav på besparingar för hela sjukhuset ska hanteras i relation 
till vårdkvalitet och patientsäkerhet. En intressekonflikt handlade enligt in-
formanten om var man skulle dra ner på vårdplatser, vilka patientgrupper 
som skulle bli lidande? Situationen gav upphov till flera beslutsprocesser 
och överväganden för såväl sjukhusets olika verksamhetsområden, som inom 
verksamhetschefens egen akutmottagning. Hur skulle man bära sig åt för att 
minimera de negativa konsekvenserna för patienter och medarbetare? Vad är 
verksamheten till för? Vad kunde man klara sig utan?  

Informanten berättade att i sjukhusets ledningsgrupp blev det ovanligt tyst 
när frågan om var vårdplatserna skulle minskas kom upp på dagordningen. 
En del medarbetare skulle ju inte få ha kvar sina jobb och verksamhetsområ-
den hotades på olika sätt. Situationen väckte obehagliga känslor hos såväl 
chefer som medarbetare. Att vara chef för läkare, som har ”hög egen profes-
sionalitet”, sa informanten som själv är läkare, är nog bland de tuffaste 
chefsuppdrag man kan ha. Det finns i sådana här situationer såväl olika pro-
fessionella värderingar som står emot värderingar i ledningssystemen, som 
ett mått av prestige och egenintressen med i intressekonflikten som gör den 
svår att hantera. Ledningsgruppens medlemmar föreföll inte beredda att ta 
itu med den gemensamma uppgiften att fatta beslut om var vårdplatserna 
skulle minska. Detta faktum kan naturligtvis förstås på olika sätt: Undandrog 
man sig ansvar genom att inte delta i att lösa uppgiften? Eller ansåg man sig 
ta ansvar genom att tiga för att på så vis låta de som fattat beslut om bespa-
ringarna ta ansvar för dessa?   

Sammantaget kan man säga att intressekonflikten å ena sidan bestod i 
vårdgivarens krav på ekonomiska besparingar och därmed bättre ekonomiskt 
resultat eller att landstingets samlade resurser räcker till fler (god vård på 
lika villkor för hela befolkningen), å andra sidan krav på patientsäkerhet och 
vårdkvalitet. 
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Barnmedicin 
Barnmedicin handlar om spädbarns och barns hälsa och sjukdomar, t.ex. 
hjärt- och lungsjukdomar, allergier, diabetes, mag- och tarmsjukdomar och 
andra allvarliga internmedicinska tillstånd. En omständighet i den här verk-
samheten som kan komplicera situationen är att vårdpersonal inte alltid kan 
kommunicera direkt med barnen, utan att mycket av kommunikationen sker 
genom barnens närstående. Att arbeta med svårt sjuka barn kan vara känslo-
mässigt väldigt krävande, i de fall ett litet barn exempelvis är drabbat av en 
dödlig cancersjukdom och lider svårt ställs ibland personalen inför en rad 
etiska dilemman och intressekonflikter. Hur ska man förhålla sig till att för-
äldrarna inte vill förlora hoppet, utan fortsätta en smärtfylld behandling, trots 
att läkarna gjort bedömningen att barnet kommer att dö inom ett par veckor? 
Hur ska man veta vad som är barnets bästa om barnet inte kan prata?  

Liksom verksamhetschefer inom andra områden ställs verksamhetschefen 
inom barnmedicin inför mer övergripande intressekonflikter som har att göra 
med verksamhetens förutsättningar att erbjuda god och säker vård. Infor-
manten från barnmedicin berättade om flera intressekonflikter och etiska 
dilemman. En av dessa handlade om svårigheten att få ihop verksamhetsper-
spektivet och det professionella medicinska perspektivet vid beslut om vård-
program för svårt sjuka barn. Verksamheten gick back med stora belopp 
varje månad och kraven på att hålla budget kolliderade med det faktum att 
vård av svårt sjuka barn kräver mycket personal – vilken utgör en stor del av 
verksamhetens kostnader, och att de professionella ville använda specifika 
europeiska vårdprogram som utvecklats för att ge god vård. Till situationen 
hörde att chefsjuksköterskan sagt att om det bara var pengar som räknades, 
så skulle hon sluta. Verksamhetschefen var rädd att förlora både sjuksköters-
kor och vårdplatser om inte vårdkvaliteten prioriterades, om vårdprogram-
men som utarbetats inte fick tillämpas, vilket verksamhetschefens chef satt 
stopp för av ekonomiska skäl. Verksamhetens uppdrag var oprecist formule-
rat och gav enligt informanten dålig vägledning i hur verksamhetschefen 
skulle prioritera.  Verksamhetschefen var också rädd att hängas ut i pressen. 

Barnmorskemottagning 
Till barnmorskemottagningar kommer kvinnor för graviditetskontroll, läkar-
besök, ultraljud, i vissa fall akupunktur och eftervård, liksom för preventiv-
medelsbesök och mödrahälsovård. Mottagningarna samverkar exempelvis 
med kvinnokliniker på sjukhus, socialtjänsten, öppenvårdspsykiatrin och 
BVC.  Förloppen vid graviditet är oftast förhållandevis komplikationsfria, 
men ibland kan kvinnor vara rädda för förlossning eller känna sig otrygga av 
någon anledning som komplicerar situationen. Det kan finnas sjukdomar 

 
 
84 

Barnmedicin 
Barnmedicin handlar om spädbarns och barns hälsa och sjukdomar, t.ex. 
hjärt- och lungsjukdomar, allergier, diabetes, mag- och tarmsjukdomar och 
andra allvarliga internmedicinska tillstånd. En omständighet i den här verk-
samheten som kan komplicera situationen är att vårdpersonal inte alltid kan 
kommunicera direkt med barnen, utan att mycket av kommunikationen sker 
genom barnens närstående. Att arbeta med svårt sjuka barn kan vara känslo-
mässigt väldigt krävande, i de fall ett litet barn exempelvis är drabbat av en 
dödlig cancersjukdom och lider svårt ställs ibland personalen inför en rad 
etiska dilemman och intressekonflikter. Hur ska man förhålla sig till att för-
äldrarna inte vill förlora hoppet, utan fortsätta en smärtfylld behandling, trots 
att läkarna gjort bedömningen att barnet kommer att dö inom ett par veckor? 
Hur ska man veta vad som är barnets bästa om barnet inte kan prata?  

Liksom verksamhetschefer inom andra områden ställs verksamhetschefen 
inom barnmedicin inför mer övergripande intressekonflikter som har att göra 
med verksamhetens förutsättningar att erbjuda god och säker vård. Infor-
manten från barnmedicin berättade om flera intressekonflikter och etiska 
dilemman. En av dessa handlade om svårigheten att få ihop verksamhetsper-
spektivet och det professionella medicinska perspektivet vid beslut om vård-
program för svårt sjuka barn. Verksamheten gick back med stora belopp 
varje månad och kraven på att hålla budget kolliderade med det faktum att 
vård av svårt sjuka barn kräver mycket personal – vilken utgör en stor del av 
verksamhetens kostnader, och att de professionella ville använda specifika 
europeiska vårdprogram som utvecklats för att ge god vård. Till situationen 
hörde att chefsjuksköterskan sagt att om det bara var pengar som räknades, 
så skulle hon sluta. Verksamhetschefen var rädd att förlora både sjuksköters-
kor och vårdplatser om inte vårdkvaliteten prioriterades, om vårdprogram-
men som utarbetats inte fick tillämpas, vilket verksamhetschefens chef satt 
stopp för av ekonomiska skäl. Verksamhetens uppdrag var oprecist formule-
rat och gav enligt informanten dålig vägledning i hur verksamhetschefen 
skulle prioritera.  Verksamhetschefen var också rädd att hängas ut i pressen. 

Barnmorskemottagning 
Till barnmorskemottagningar kommer kvinnor för graviditetskontroll, läkar-
besök, ultraljud, i vissa fall akupunktur och eftervård, liksom för preventiv-
medelsbesök och mödrahälsovård. Mottagningarna samverkar exempelvis 
med kvinnokliniker på sjukhus, socialtjänsten, öppenvårdspsykiatrin och 
BVC.  Förloppen vid graviditet är oftast förhållandevis komplikationsfria, 
men ibland kan kvinnor vara rädda för förlossning eller känna sig otrygga av 
någon anledning som komplicerar situationen. Det kan finnas sjukdomar 



 
 

85 

med i bilden och ibland kan oönskad graviditet leda till att man överväger 
abort. 

Den intressekonflikt som informanten huvudsakligen kom att berätta om 
under intervjun var till att börja med en personkonflikt, och framstår med 
Malmstens terminologi (Malmsten 2008) som en etisk svårighet.  Det rörde 
sig om två medarbetare där den ena upplevde sig mobbad av den andra, som 
in sin tur inte ansåg sig mobba sin kollega. Hela arbetsgruppen blev till sist 
indragen i konflikten och vädjade om hjälp till verksamhetschefen som fanns 
på annan fysisk arbetsplats. Situationen hade med tiden blivit allt mer kom-
plicerad och utvecklat sig till en intressekonflikt genom att den fått negativa 
konsekvenser för såväl arbetsmiljön på mottagningen som för patienterna i 
form av försämrad tillgänglighet och därmed möjligen till riskerad patientsä-
kerhet. Verksamhetschefen berättade om sina svårigheter att hantera situa-
tionen och att fatta beslut. En konsult anlitades och till slut fattade verksam-
hetschefen beslut om att flytta på en av medarbetarna. 

Daglig verksamhet  
Daglig verksamhet är till för personer med utvecklingsstörning, autism eller 
som fått en hjärnskada i vuxen ålder.  Enligt SLL kan daglig verksamhet ge 
personen någonting intressant och meningsfullt att göra på dagarna. 
Den som vill ha daglig verksamhet vänder sig till sin kommun där en LSS-
handläggare eller biståndsbedömare tar hand om ansökningarna. Den eller de 
som vill driva daglig verksamhet måste följa lagar och regler, samt ha till-
stånd från Socialstyrelsen.  
Verksamhetschefen som ingår i min studie berättar om en intressekonflikt 
som rör en rekryteringsprocess av en ny gruppchef. Medarbetarna och verk-
samhetschefen har olika uppfattningar i fråga om vem som ska rekryteras 
och hur själva rekryteringsprocessen bör gå till för verksamhetens bästa. 
Verksamhetschefen fattar själv beslut i frågan och väljer att inte lyssna till 
medarbetarnas oro, som verksamhetschefen menar grundar sig på ryktes-
spridning och förutfattade meningar. Medarbetarna hade enligt verksamhets-
chefen velat vara med tidigare i processen. 

Handikapp och habilitering 
Habiliteringsverksamhet ger personer med funktionsnedsättning stöd för att 
kunna leva ett så bra liv som möjligt. Personer som vänder sig hit är ofta 
födda med sina funktionsnedsättningar och har sin funktionsnedsättning hela 
livet. Habiliteringen ger information, stöd och olika former av behandling 
för att kroppen ska fungera så bra som möjligt och för att den som behöver 
habilitering ska kunna prata och umgås med andra människor. Anställda som 
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arbetar inom habiliteringen handlägger ärenden, bedömer och prioriterar 
vilka insatser som ska göras, samt ger behandling. Det är många gånger svårt 
att bedöma den hjälpsökandes behov eftersom behoven är subjektivt upplev-
da och därför inte alltid går att rangordna efter någon principmodell. De 
patient- eller brukargrupper som behöver habilitering är ofta förhållandevis 
svaga grupper som kan ha svårt att bevaka sina rättigheter och intressen – 
vilket kan ställa särskilda krav på såväl verksamhetschefer som medarbetare 
att värna de hjälpsökandes autonomi och integritet. 

En intressekonflikt som togs upp inom detta verksamhetsområde handlar 
om svårigheten att prioritera mellan brukarnas subjektivt upplevda behov 
inom habiliteringen i relation till begränsade resurser. Det är den brukare 
som har störst behov som ska prioriteras, men hur bedömer man subjektivt 
upplevda behov? Vad är rättvisa här? Vilka insatser ska man bevilja? Vilka 
inte? Var ska gränsen dras? Det finns enligt verksamhetschefen en budget 
som måste hållas, om man inte håller den så tar man resurser någon annan-
stans ifrån och då drabbas andra brukare och brukargrupper. Sammantaget 
gör detta situationen etiskt svår att hantera. Det som står på spel här är bru-
karnas mänskliga värdighet och rättvisa i relation till budgeten och andra 
brukares behov. 

En annan intressekonflikt uppstod i samband med en omfattande omorga-
nisation där vårdpersonalen uttryckte en stark oro för att de nya arbetsvillko-
ren skulle utgöra en risk för de mycket sårbara patienterna och deras närstå-
ende. Omorganisationen skulle också innebära att medarbetarna skulle känna 
sig otrygga med de nya arbetsvillkoren. Det hela framstod som en komplex 
och mycket känslomässigt laddad intressekonflikt där det var svårt att bedö-
ma vilka som var de verkliga behoven och värdena som stod på spel. Var 
patientsäkerheten hotad? I vilken mån handlade medarbetarnas starka käns-
lomässiga reaktioner om en rationell oro? I vilken utsträckning rörde det sig 
om en generell motvilja mot förändring för att bevara situationen som den 
var? 

Hemtjänst   
I Sverige organiseras hemtjänst främst av kommunerna. Den består i att bistå 
individen med hjälp i det egna hemmet så att individen kan fortsätta att bo 
hemma. Hemtjänst kan bedrivas av kommunal personal eller köpas in av 
privata företag. Idag är hemtjänsten ofta sammanslagen med hemsjukvården 
till hemvården. Personal inom hemtjänsten består av vårdbiträden, underskö-
terskor, sjuksköterskor, distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter 
och assistenter. Varje kommuns socialtjänst ska besluta om vilka insatser 
som varje individ behöver utifrån gällande lagstiftning. Därefter beviljas 
eller avslås den sökta hjälpen. Vård enligt HSL beslutas i regel av en läkare 
men kan också beslutas av en sjuksköterska och i vissa fall av en bistånds-
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handläggare. Sedan ska respektive hemtjänstgrupp i samråd med individen 
göra en individuell arbetsplan för hur hjälpen ska utformas och genomföras. 

Hemtjänsten och hemvårdens insatser styrs utifrån flera lagar, främst en-
ligt Socialtjänstlagen, LSS, och HSL. Förutom medicinsk hjälp kan insatser-
na bestå av exempelvis städning, inköp, personlig hygien, hjälp vid måltider 
och promenader. Intressekonflikter uppstår inte sällan mellan å ena sidan 
individens upplevda behov av hjälp och värdigt bemötande, å andra sidan av 
de professionellas bedömningar och tilldelning av knappa resurser för att 
tillgodose individens behov.  

En intressekonflikt som informanten valde att berätta om handlade om att 
beställarorganisationen skar i redan gjorda beställningar av hemtjänst. En 
halvtimme hemma hos en gammal brukare, blev till en kvart. Och enligt 
verksamhetschefen får de inte tacka nej till uppdrag. Blir uppdraget sedan 
dåligt utfört, utfört med bristfällig kvalitet och omsorg, så säger verksam-
hetschefen att det är han och hans kollegor som får kritik för att ha gjort ett 
dåligt arbete. I den här intressekonflikten står verksamhetens styrsystem och 
ekonomiska resurser mot såväl personalens arbetsmiljö som brukarnas väl.  

Kirurgi, anestesi och intensivvård 
Inom kirurgi, anestesi och intensivvård tar man emot patienter från olika 
kliniker för operation. Dessa kliniker kallas ibland för kundkliniker. Det kan 
röra sig om allt från öron, näsa och hals, till akut kejsarsnitt, en höftledsope-
ration, svårartad cancersjukdom eller en organtransplantation. Här bedömer 
narkosläkare patienternas hälsotillstånd, man ger information om sövning 
och ger vid behov smärtlindring efter operation. Undersköterskor, sjukskö-
terskor och läkare från både anestesi och operation samarbetar i operations-
salen. Intensivvård innebär vård av svårt sjuka patienter med svikt av vitala 
funktioner, och kan vara specialiserad för olika ändmål. I detta fall är inten-
sivvården inriktad på kirurgi. 

Patienterna som kommer hit prioriteras utifrån medicinska behov och det 
upplevs ofta som en etisk utmaning för verksamhetschef och vårdpersonal 
att uppmärksamma så att det verkligen är de patienter som har störst behov 
som prioriteras, och inte patienter från kliniker som av andra skäl utövar 
påtryckning för att få komma före i kön. Det kan å andra sidan också innebä-
ra en etisk utmaning för läkare att ge besked till sina svårt sjuka patienter att 
operationen av olika skäl måste flyttas fram samma dag som operation är 
planerad. Framflyttningen kan bero på generell brist på vårdplatser eller att 
annan patient med större akut behov måste ges företräde. 

En potentiell intressekonflikt som informanten berättade om handlade om 
hur de agerade i samband med en trafikolycka och patientens liv inte gick att 
rädda, men där organ skulle kunna doneras i syfte att hjälpa andra patienter 
om patienten vars liv inte gick att rädda vårdades på IVA. I rollen som läkare 
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ansåg informanten att man skulle kunnat göra mycket mer från etisk syn-
punkt än vad man gjorde för att hjälpa andra. I sin roll som verksamhetschef 
valde informanten dock att agera utifrån ett verksamhetsperspektiv, man 
kallade inte in extra personal för att intensivvårda en patient som man visste 
inte skulle överleva i syfte att kunna donera organ till andra patienter. 

Primärvård 
Primärvården ansvarar för hälsan hos befolkningen inom ett geografiskt 
avgränsat område. Detta område består som regel av en kommun eller en del 
av en kommun. Primärvården ger den vård som de flesta patienter behöver, 
och som inte fordrar sjukhusens teknologi och medicinska resurser. Inom 
primärvården får patienterna såväl medicinsk behandling, rehabilitering, 
omvårdnad som förebyggande åtgärder, t.ex. stresshantering. Patienter med 
kroniska sjukdomar som diabetes kommer till vårdcentralen för regelbundna 
kontroller. Läkare på vårdcentralen ställer oftast den första diagnosen vid 
allvarligare åkommor och skriver sedan remiss till specialistmottagning vid 
behov. Jourverksamhet och hembesök hör också till primärvårdens uppgif-
ter. På vårdcentralen arbetar olika yrkeskategorier: läkare, sjuksköterskor, 
psykologer, sjukgymnaster, kuratorer, arbetsterapeuter, logopeder m.fl. 

Den intressekonflikt som informanten valde att berätta om handlade om 
de problem som uppstod i samband med Vårdval Stockholm. Det fanns oro 
hos såväl verksamhetschef som hos personalen: Vad skulle hända med pati-
enterna? Skulle de med det nya styrsystemet bli en vårdcentral för de friska 
på bekostnad av de svaga och sjuka? Det var också flera medarbetare som 
tvingades att sluta.  

Psykiatri 
Psykiatri kretsar kring människors psykiska störningar och dessa störningars 
yttringar, orsaker, behandling och förebyggande åtgärder. Psykiatrin dia-
gnosticerar och behandlar psykiska ohälsotillstånd och sjukdomar. Behand-
lingarna varierar beroende på diagnos, men utgörs ofta av en kombination av 
medicinering, psykoterapi, kognitiv terapi, socialpsykiatriska aktiviteter och 
stödinsatser. 

Verksamhetschefen från psykiatri berättade också om flera intressekon-
flikter. De kan handla om att personalens säkerhet står mot patientens bästa i 
en vårdsituation då patienten är våldsam. I sådana situationer kan personalen 
uppleva sig tvungna att bälteslägga patienten fast det kan få negativa effekter 
på patientens redan bristfälliga hälsotillstånd. För egen del befann sig verk-
samhetschefen i en intressekonflikt där flera läkare skulle sluta på mottag-
ningen om de inte fick bättre ekonomiska villkor, t.ex. bli delägare i vårdfö-
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retaget. Detta kan förstås som en intressekonflikt mellan å ena sidan ekono-
miska egenintressen och, å andra sidan vårdbehov, tillgänglighet och patient-
säkerhet. 

Känsliga personalärenden 
Det finns ett par intressekonflikter till som jag vill lyfta fram, men av hänsyn 
till de inblandade inte vill placera under verksamhetsområdena ovan. Båda 
rör personalärenden och framstår enligt Malmsten (2008) kanske främst som 
etiska svårigheter. Den ena rör ett befarat missbruksproblem hos en medar-
betare. Här står den anställdes integritet, liv och hälsa, liksom vårdtagarnas 
patientsäkerhet och kollegornas arbetsmiljö på spel. Vilka värden ska priori-
teras på bekostnad av andra, och hur ska det gå till? Verksamhetschefen 
upplevde det svårt att välja rätt handlingsstrategi. Den medarbetare som 
verksamhetschefen misstänkte var missbrukare nekade missbruk och man 
gjorde regelbundna provtagningar.  

En sak som var svår enligt informanten, var att låta bli att gå in som me-
dicinsk profession, utan att betrakta händelsen som ett personalärende. Inga 
patienter kom till skada, men medarbetaren dog till slut av en överdos. 

En annan informant berättar om en likartad intressekonflikt där en medar-
betare befarades ha fått en psykisk sjukdom, vilket kunde gå ut över patien-
terna. Situationen kom att framstå som en intressekonflikt för informanten 
genom att specialisterna på personalavdelningen ville hantera frågan som ett 
personalärende med arbetsgivarens bästa för ögonen, medan vårdkollegorna 
på arbetsplatsen var kritiska efter som handläggningen då skulle innebära en 
risk att man gick på för hårt mot kollegan som var så sjuk. För arbetsgivaren 
hade det, enligt informanten, varit bäst att gå via företagshälsovården. Men 
för den sjuka medarbetaren bedömde vårdpersonalen att det bästa vore att få 
komma direkt till en psykiater.  

 
Jag har i detta kapitel gett en inblick i verksamhetschefernas moraliska rum, 
de arbetsplatser och sammanhang som intressekonflikterna uppstår i. Nu 
följer tre resultatkapitel där jag börjar med verksamhetschefens identifiering 
av intressekonflikter.  
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8. Verksamhetschefens identifiering av 
intressekonflikter 

Ska jag bara se till att regelboken följs och pengarna kommer in? Ska jag inte 
ha något samvetsansvar längre och vem ska ha det? (HS IP 1:1) 

 
 
 
Frågan om identifiering av intressekonflikter är intressant därför att den sä-
ger någonting om verksamhetschefens lyhördhet inför de etiska värden som 
kan stå på spel i olika situationer. Men den är också intressant därför att själ-
va identifieringen av intressekonflikten är en förutsättning för att kunna han-
tera den på ett medvetet och kompetent sätt – och därmed rimligtvis också 
för att kunna ta ansvar för tillgänglighet, patientsäkerhet, rättvis vård, god 
arbetsmiljö och ekonomi i samband med de prioriteringar som verksamhets-
chefen gör – vilket ligger i linje med Hälso- och sjukvårdens syfte och mål. 

Avsikterna med att i förväg låta informanterna välja ut och sedan berätta 
om en intressekonflikt som de själva bedömde angelägen, och varit med om 
att hantera, var 1) att få en bild av vad informanterna uppfattar som en in-
tressekonflikt, 2) att få en bild av hur informanterna identifierar och precise-
rar intressekonflikten innan de hanterar den. Båda dessa avsikter har en in-
nehållsdimension, men bara den andra av dem går närmare in på hur innehål-
let i intressekonflikten närmare preciseras, om informanterna gör detta själva 
eller kommunikativt tillsammans med andra, och i så fall med vilka och un-
der vilka former detta sker. 

 
I det här kapitlet behandlar jag följande frågor:  
• Vad för slags intressekonflikter identifierar verksamhetscheferna? 
• Hur gör verksamhetscheferna denna identifiering av intressekonflikter? 

Vilka intressekonflikter identifieras? 
Alla informanter hade inte förberett sig på att berätta om någon specifik in-
tressekonflikt. Några började i stället med att höra sig för vad jag menade 
med en intressekonflikt innan de berättade om sina erfarenheter. Trots den 
stipulativa definitionen inför intervjun fanns det med andra ord en relativ 
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osäkerhet om vad en intressekonflikt var för någonting. Under intervjuerna 
kom verksamhetscheferna vidare att berätta om mer än en intressekonflikt. I 
några fall upptäckte de också nya intressekonflikter mellan intervjuerna se-
dan den första intervjun gett dem ett begrepp och ökad förståelse som hjälpt 
dem att identifiera intressekonflikter. 

 Nedan redovisar jag exempel på dessa, liksom intressekonflikter som in-
formanterna inte identifierat själva men som framstår som intressekonflikter 
vid analysen av materialet. Jag har som sagt valt att acceptera en något vida-
re definition av intressekonflikter jämfört med formuleringen i brevet om 
informerat samtycke till informanterna. Detta mot bakgrund av att informan-
ternas urval säger någonting om vad de uppfattar som en intressekonflikt, 
och därför att det är den etiska kompetensen som utgör avhandlingens stu-
dieobjekt, inte intressekonflikterna. Detta betyder att några av de intresse-
konflikter som presenteras nedan mer har karaktären av etiska dilemman 
eller etiska problem (Malmsten 2008).  

 
Den empiriska analysen visar att informanterna identifierar fyra sorters in-
tressekonflikter: 
• Systemkonflikter 
• Prioriteringskonflikter 
• Lojalitetskonflikter 
• Maktkonflikter 

 
Systemkonflikterna handlar i huvudsak om motstridiga målsättningar mellan 
å ena sidan managementlogik och professionsetik. Prioriteringskonflikterna 
handlar antingen om behovsprioritering eller värdeprioritering. Lojalitets-
konflikter kan uppstå i relation till andra aktörer och i relation till olika roller 
(rollkonflikt). Maktkonflikter, slutligen, uppstår i ledningsgruppen eller 
bland medarbetare på arbetsplatsen. 

I de fall en intressekonflikt kan hänföras till mer än en empirisk kategori 
har jag valt att placera den där jag bedömt att den bäst tjänar som exempel på 
angiven kategori. 

Systemkonflikter 
En intressekonflikt som framträder tydligt i det empiriska materialet är svå-
righeten att förena verksamhetsstyrning och managementlogik å ena sidan, 
med å andra sidan professionella värderingar och mål som rör vårdkvalitet 
och patientsäkerhet, liksom arbetsmiljö. Dessa intressekonflikter är inbyggda 
i verksamheten genom hälso- och sjukvårdens olika styrsystem: det politis-
ka, det administrativa, det juridiska och det professionella (medicinska) och 
varje styrsystem har sin funktion och sina specifika mål och därmed sins-
emellan olika intressen, t.ex. ekonomiska, juridiska, och medicinska. Hur 
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dessa intressen formas beror i hög grad på politiska värderingar och målsätt-
ningar.   

Denna övergripande intressekonflikt genomsyrar hela organisationen; den 
sprider sig från ledningsnivå, till arbetsplatsen, relationer mellan personer. I 
verksamhetschefens eget inre tar den sig uttryck som ambivalens, frustration, 
ilska, uppgivenhet eller vanmakt.  

 En informant berättar exempelvis om hur det förhåller sig mellan olika 
kundkliniker på ett sjukhus i relation till informantens avdelning. Det eko-
nomiska systemet är uppbyggt kring intern och extern handel, men de olika 
patientgrupperna på kundklinikerna har inte alltid samma medicinska priori-
teringsbehov. Kundklinikernas motiv för att få utrymme till just sina patien-
ter kan, enligt informanten, grunda sig på nyttan för klinikernas goodwill, 
kompetensutveckling, eller för att kunna vara kvar på marknaden – och där-
med inte primärt på den enskilda patientens medicinska behov av vård (HS 
IP 4:1). En annan informant identifierade en intressekonflikt på arbetsplatsen 
mellan å ena sidan krav på ekonomisk effektivitet och rationalitet, å andra 
sidan respekt för den enskilda patientens värdighet: 

… vi har ont om vårdplatser på sjukhuset. Det gäller väl på alla sjukhus. Och 
då har man på kirurgavdelningen löst det som så att patienter som kommer in 
för att operera någon bröstcancer eller någon annan cancer eller bråck eller 
något, de kommer på morgonen, de får ingen säng på morgongen, utan de får 
byta om på en toalett och sedan så skjutsas de ner till operation i en säng som 
står i en korridor och sedan när de är opererade så har det förhoppningsvis 
blivit en säng ledig på avdelningen … Och det var min första tanke, att det 
här har de löst på ett smart sätt. Så tänkte jag ett varv till, att om det var min 
mamma som kom dit och operera sin bröstcancer och säga att du får gå in på 
den här toaletten och byta om och så får du lägga dina kläder i den där påsen, 
och sedan när du kommer tillbaka så har du en säng. … Ganska förfärligt. … 
Det är inte värdigt tycker jag. (HS IP 8:2) 

 
Det händer att nytillkomna krav från beställarorganisationen, det administra-
tiva systemet, kommer i konflikt med professionella bedömningar och värde-
ringar, vilket leder till negativa konsekvenser på arbetsplatsnivå: 

… vi hade en beläggningsgrad här på heldygnsvården där vi hade väldigt hög 
beläggning, uppåt 120 procent, mellan 110-120 procent. Det vill säga propp-
fullt med patienter … vi hade skrivit avtal med beställarna, avtalet var klart vi 
skulle bedriva heldygnsvård för den här patientgruppen. Sedan … mitt under 
verksamhetsåret så kommer min dåvarande chef och säger att nu ska ni också 
ta hand om patienter i … ytterligare en kommun. (HS IP 7:1) 

 
Att ta hand om dessa nya patienter innebar enligt informanten en ökning på 
10%. Intressekonflikten bestod å ena sidan av beställarens mål och krav på 
ekonomisk effektivitet och ytterligare patienter som behövde vård, å andra 
sidan av konsekvenserna för den befintliga verksamheten, dess medarbetare, 
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patienter och verksamhetschef där såväl patientsäkerhet som personalens 
arbetsmiljö; arbetsbörda och hälsa stod på spel. 

Slutligen identifieras intressekonflikter mellan managementvärderingar 
och professionella värderingar som rör personalärenden där det också finns 
risker för försämrad vårdkvalitet och patientsäkerhet med i bilden. Här såg 
personaladministratörer och vårdpersonal olika på hur man skulle hantera en 
svår situation med en utsatt och sjuk medarbetare. Intressekonflikten bestod 
enligt informanten av vårdpersonalens vilja att å ena sidan på bästa sätt hjäl-
pa sin utsatta och sjuka kollega, å andra sidan av arbetsgivarens intresse att 
effektivt bedriva vårdverksamhet, vilket företräddes av personaladministra-
törerna. Grunden till intressekonflikten var att man befarade att medarbeta-
ren hade en besvärlig diagnos som påverkade medarbetarens förmåga att 
klara arbetet. De båda parterna kom inte överens. Problemet, som informan-
ten identifierade som en intressekonflikt, var att personaladministratörerna 
såg detta som ett personalärende ur ett strikt arbetsgivarperspektiv och före-
slog företagshälsovården, medan vårdkollegorna, som hade kunskap om 
diagnosen trodde att medarbetaren skulle må bättre av att få komma direkt 
till en psykiater. Ett intresse från arbetsgivarens sida var att om man skulle 
skicka medarbetaren direkt till en psykiater, så skulle ärendet omgärdas av 
tystnadsplikt vilket antogs göra det svårare för arbetsgivaren genom att den 
sjuka medarbetaren skulle utgöra en belastning för arbetsgivaren och försvå-
ra intentionen att bedriva kostnadseffektiv vård. Informanten sa att det kan-
ske hade varit ”bättre” för medarbetaren med en psykiater, men att det för 
arbetsgivaren blev ”tydligare” med företagshälsovården:  

… man ser det på olika sätt. Och då blir det en etisk intressekonflikt. … kan 
man köra på så hårt mot en människa som man vet är så sjuk? (HS IP 1:2) 

 
En informant säger att det är svårt att prioritera behov som är mänskliga 
rättigheter. I det här fallet rätten till tolk för att kunna kommunicera. Fallet 
exemplifierar när de administrativa, juridiska och politiska systemen kom-
mer i konflikt med vad informanten bedömer etiskt ur ett medmänskligt och 
professionellt perspektiv, och informanten ifrågasätter om uppdraget alls ska 
sortera under Hälso- och sjukvårdslagen: 

 … i och med att man har kopplat det till en hälso- och sjukvårdsinsats … ef-
tersom Landstinget har tagit på sig det, då har man också hamnat i det här 
med bedömning, … de med störst behov ska prioriteras. Det är den priorite-
ringsordning vi har. … Och då kan man ju börja diskutera, varför ska det vara 
en hälso- och sjukvårdsinsats helt plötsligt … att kunna kommunicera?  (HS 
IP 5:1) 
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patienter och verksamhetschef där såväl patientsäkerhet som personalens 
arbetsmiljö; arbetsbörda och hälsa stod på spel. 

Slutligen identifieras intressekonflikter mellan managementvärderingar 
och professionella värderingar som rör personalärenden där det också finns 
risker för försämrad vårdkvalitet och patientsäkerhet med i bilden. Här såg 
personaladministratörer och vårdpersonal olika på hur man skulle hantera en 
svår situation med en utsatt och sjuk medarbetare. Intressekonflikten bestod 
enligt informanten av vårdpersonalens vilja att å ena sidan på bästa sätt hjäl-
pa sin utsatta och sjuka kollega, å andra sidan av arbetsgivarens intresse att 
effektivt bedriva vårdverksamhet, vilket företräddes av personaladministra-
törerna. Grunden till intressekonflikten var att man befarade att medarbeta-
ren hade en besvärlig diagnos som påverkade medarbetarens förmåga att 
klara arbetet. De båda parterna kom inte överens. Problemet, som informan-
ten identifierade som en intressekonflikt, var att personaladministratörerna 
såg detta som ett personalärende ur ett strikt arbetsgivarperspektiv och före-
slog företagshälsovården, medan vårdkollegorna, som hade kunskap om 
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tystnadsplikt vilket antogs göra det svårare för arbetsgivaren genom att den 
sjuka medarbetaren skulle utgöra en belastning för arbetsgivaren och försvå-
ra intentionen att bedriva kostnadseffektiv vård. Informanten sa att det kan-
ske hade varit ”bättre” för medarbetaren med en psykiater, men att det för 
arbetsgivaren blev ”tydligare” med företagshälsovården:  

… man ser det på olika sätt. Och då blir det en etisk intressekonflikt. … kan 
man köra på så hårt mot en människa som man vet är så sjuk? (HS IP 1:2) 
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professionellt perspektiv, och informanten ifrågasätter om uppdraget alls ska 
sortera under Hälso- och sjukvårdslagen: 

 … i och med att man har kopplat det till en hälso- och sjukvårdsinsats … ef-
tersom Landstinget har tagit på sig det, då har man också hamnat i det här 
med bedömning, … de med störst behov ska prioriteras. Det är den priorite-
ringsordning vi har. … Och då kan man ju börja diskutera, varför ska det vara 
en hälso- och sjukvårdsinsats helt plötsligt … att kunna kommunicera?  (HS 
IP 5:1) 



 
 
94 

Prioriteringskonflikter 
Eftersom de ekonomiska resurserna är begränsade förkommer prioriterings-
konflikter praktiskt taget hela tiden inom hälso- och sjukvården. Ur det em-
piriska materialet framträder dels intressekonflikter som rör prioriteringar av 
patienters behov (behovsprioriteringar), dels prioriteringar som rör olika 
etiska värden (värdeprioriteringar). 

Prioriteringskonflikter kännetecknas här av frågan hur de knappa resur-
serna bör fördelas. Det kan exempelvis vara på en akutmottagning där vård-
personalen gör bedömningar av vilken patient som är i störst behov av vård, 
vilken patient som behöver hjälp först för att överleva eller för att inte få 
men – och vilka som kan och behöver vänta till förmån för andra. Hur 
mycket vård och vilken handling är nödvändig och tillräcklig? Prioriteringar 
och avvägningar sker också i fråga om vilken sorts behandling en viss pati-
ent bör och kan få – eller om det är klokast att avstå från viss behandling och 
i stället övergå till palliativ vård. Följande citat illustrerar prioriteringskon-
flikter (behovsprioritering) på ett sjukhus och som rör tillträde till opera-
tionssal: 

… vi kanske har intressenter från tre, kanske till och med fyra kliniker, med 
olika så att säga behjärtansvärda behov, men utrymmet räcker bara till en av 
dem. Och … vilket beslut man än tar så kommer några att bli besvikna, leds-
na och det kommer att gå ut över någon patientgrupp … (HS IP 4:1) 

 
Samma informant har också erfarenhet av prioriteringskonflikter som rör i 
vilka fall det är rätt (värdeprioritering), och i så fall under vilka omständig-
heter det är rätt, att ge intensivvård till hjärndöd patient i syfte att rädda livet 
på andra patienter som behöver organtransplantation: 

… vi har ju haft sådana patienter på neurologen här, med en stor omfattande 
hjärnblödning … och neurokirurgen säger ’nej det går inte att operera, de 
kommer att dö hjärndöden’, det vet vi. Men för att de ska kunna bli donatorer 
så måste de föras över till IVA och vårdas som en intensivvårdspatient. Och 
då är det ju flera ställningstaganden i det. (HS IP 4:2) 

 
En informant berättar om en prioriteringskonflikt där föräldrar inte vill ge 
upp hoppet om att man ska kunna rädda livet på deras svårt sjuka barn. Här 
står hopp om liv mot en så smärtfri och värdig död som möjligt (värdepriori-
tering): 

… Det är ju det att när ska man vara färdigbehandlad? Och där vet vi ju att 
sjuksköterskorna kan uppleva att man är färdigbehandlad tidigare än … lä-
karna, som ju kanske är de som får möta föräldrarnas ångest och oro och vilja 
och hopp … och vissa föräldrar de hittar ju väldigt mycket behandling på nä-
tet och så vidare och så vill man testa det … . Det är jättesvårt … samtidigt så 
blir det också att då, då förbereder man sig inte för döden heller. … det är 
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står hopp om liv mot en så smärtfri och värdig död som möjligt (värdepriori-
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… Det är ju det att när ska man vara färdigbehandlad? Och där vet vi ju att 
sjuksköterskorna kan uppleva att man är färdigbehandlad tidigare än … lä-
karna, som ju kanske är de som får möta föräldrarnas ångest och oro och vilja 
och hopp … och vissa föräldrar de hittar ju väldigt mycket behandling på nä-
tet och så vidare och så vill man testa det … . Det är jättesvårt … samtidigt så 
blir det också att då, då förbereder man sig inte för döden heller. … det är 
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inte bra att hålla på och behandla tills man dör och så hann man aldrig den 
här tiden som ändå behövs för att säga hej då … (HS IP 10:2) 

 

Lojalitetskonflikter 
Lojalitet är ett knepigt, men viktigt begrepp. Samtidigt som lojalitet kan 
associeras med pålitlighet, hederlighet och hjälpsamhet, kan det å andra si-
dan associeras med att alltid ta någons parti, att foga sig och att vara plikt-
trogen. Det som framstår som knepigt är att lojalitet förefaller kräva två mot-
stridiga handlingar av en människa: Dels att vara autonom för att kunna vara 
hederlig, dels att avstå från denna autonomi för att i stället anpassa sig till 
någon eller någonting för att foga sig. När vi kommer till en lojalitetskonflikt 
blir saken ännu knepigare eftersom en lojalitetskonflikt handlar om att en 
person exempelvis vill vara lojal med två eller flera andra personer. Verk-
samhetschefen kan t.ex. vilja vara lojal med både sin vårdpersonal och med 
patienterna, eller med ägarnas eller politikernas krav och med en viss pati-
entgrupp. I de fall verksamhetschefen kan tillgodose intressen från olika 
parter föreligger som jag ser det inte någon lojalitetskonflikt. 

Verksamhetschefen kan komma i lojalitetskonflikt inte bara i relation till 
andra aktörer, utan också i relation till olika roller (rollkonflikt). Skälet till 
att jag har valt att kategorisera rollkonflikten som lojalitetskonflikt är att 
verksamhetschefen som handlande subjekt hela tiden har att förhålla sig inte 
bara till andra aktörer, utan också till olika roller, exempelvis psykolog eller 
läkare och verksamhetschef där man är medlem i en ledningsgrupp.  

Jag börjar med de lojalitetskonflikter som rör informanternas relationer 
med andra aktörer. Vilken eller vilka intressenter ska verksamhetschefen 
vara lojal med? Patienten, medarbetaren, verksamheten och dess syfte eller 
med sig själv? Och vilka värden står egentligen på spel? Exemplet nedan rör 
mötet med provocerande eller hotfulla patienter inom psykiatrin där det fö-
rekommit övergrepp, eller handlingar som gränsar till övergrepp, från perso-
nalens sida.  I vissa fall kan hotet mot medarbetarna vara reellt, i andra fall 
kan det enligt informanten röra sig om att vårdpersonal alltför lätt låter sig 
provoceras och bälteslägger patienter som straff: 

… det här är ett etiskt dilemma och jag har pratat med många patienter efter 
bältesläggning där … de har fått PTSD, posttraumatiskt stressyndrom av att 
psykiatrin har bälteslagt dem. … när vi har skapat en ny sjukdom så att säga 
hos patienten med vårt agerande … (HS IP 7:1) 

   
Informanten berättar också att ”illa skött” vård har lett till suicid, att patien-
ter tagit sitt liv: 

Det kan vara vid suicid. Jag har några sådana exempel och det berör mig väl-
digt illa varje gång … jag ser att det här är inte bra skött och det har lett till, 
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Det kan vara vid suicid. Jag har några sådana exempel och det berör mig väl-
digt illa varje gång … jag ser att det här är inte bra skött och det har lett till, 
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indirekt … att en människa har tagit sitt liv ... . … det här är ett etiskt dilem-
ma därför att man kan ju inte gå till någon och säga det, att du har sett till att 
den har tagit livet av sig, då har vi ju en till människa som mår dåligt, … men 
man kan ju inte bara låta det vara heller. (HS IP 7:1) 

 
Citatet ovan visar hur informanten månar både patienter och vårdpersonal 
utan att riktigt veta hur han bör handla för att inte vårdpersonalen ska må 
dåligt. En annan fråga som aktualiseras i samband med exemplet ovan är om 
det är en enskild vårdare som ensam står ansvarig för att en patient tar sitt 
liv, eller om det finns flera ansvariga aktörer och bristfälliga förutsättningar.  

Informanterna identifierar också lojalitetskonflikter hos vårdpersonal, 
mellan exempelvis deras lojalitet mot specifika patientgrupper och deras 
lojalitet med verksamhetens uppdrag:  

Jag har en verksamhet nu som, på ett sätt kan man säga, har en lite annan kul-
tur, det teamet vill arbeta intressepolitiskt, och det är inte vårt uppdrag. … 
Och där är det svårt att nå varandra. … de vill jobba på ett annat sätt än upp-
draget är. (HS IP 3:2) 

 
Citatet kan möjligen förstås som att verksamhetschefen har vissa svårigheter 
dels att vara tillräckligt tydlig och auktoritativ i sitt ledarskap, dels att skapa 
jämvikt mellan styrning av verksamheten och professionella värderingar. 
Även citatet nedan kan förstås på ett liknande sätt. Här berättar informanten 
om en sjuksköterska som de misstänkte var missbrukare. Sjuksköterskan 
nekade missbruk. De etiska värden informanten upplevde stod på spel i in-
tressekonflikten var dels medarbetarens integritet, dels patientsäkerheten: 

Det var svårt för att där hamnade vi i ett dilemma; hur ska vi förhålla oss till 
det? … hur mycket ska vi tolerera att den här … har i sitt blod för … ordina-
rie mediciner … nolltoleransen gäller ju egentligen inte när det är medicinsk 
grund. (HS IP 8:2) 

 
I avhandlingens pilotstudie ger en informant exempel på en lojalitetskonflikt 
i sjukhusets ledningsgrupp. Informanten kände sig pressad att komma med 
ett förslag som skulle leda till rationaliseringsvinster genom effektivare pati-
entflöden. Då informanten prövat alla andra tänkbara alternativ presenterade 
informanten slutligen, mot sin övertygelse, ändå ett förslag som förvisso 
kunde leda till önskade rationaliseringsvinster, men samtidigt befarades det 
leda till oönskade effekter på arbetsmiljön. Informanten ville vara lojal både 
mot sin chef och mot medarbetarna och deras arbetsmiljö, men fann i stun-
den inget alternativ när ledningsgruppens förväntningar riktades mot infor-
manten: 

 
Det hade varit helt illojalt tycker jag att då på något sätt börja ifrågasätta ett 
förslag som vi själva har kommit med … . (Pilotstudie IP 1)  
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Jag har inledningsvis redogjort för vad jag menar med rollkonflikt och varför 
jag har valt att inkludera dessa i kategorin lojalitetskonflikter. Här är det 
verksamhetschefens lojalitet med till synes oförenliga roller som står i fokus. 
Informanterna har inte själva explicit identifierat dessa rollkonflikter som 
intressekonflikter, men i det empiriska materialet framstår de som uppenbara 
intressekonflikter mellan målrationalitet och värderationalitet. Jag har valt att 
belysa dessa därför att empirin visar att informanten i sina olika roller före-
träder olika värdesystem och intressen, och prioriterar olika värden beroende 
på roll. Det förefaller också rimligt att en kompetent verksamhetschef kan bli 
bättre på att identifiera denna typ av intressekonflikter. Jag ställer frågan i 
vilken roll informanten nedan har sina intressekonflikter, som läkare eller 
verksamhetschef: 

 
Ja men det är ju båda. Alltså vi hade en oerhört intressant diskussion igår, om 
hur ska man göra i ett svårt medicinskt fall, när jag är deltagare i den diskus-
sionen så är jag ju doktor. Hur skulle jag själv ha gjort som narkosläkare i det 
här? Du ska bestämma dig på tiondelen av en sekund, ska jag göra så eller 
så? … Men sedan när jag sitter på akutdivisions divisionsledning och vi pra-
tar budgetfördelning, då är jag ju verksamhetschef och har ekonomiglasögo-
nen, eller verksamhetsglasögonen på mig. (HS IP 4:2) 

  
Informanten fortsätter: 

… just det här ställningstagandet det fick ju jag egentligen av den som var 
min ersättare, min bakjour, alltså bakjouren här är ju så att säga tf verksam-
hetschef under helgen, men hon ville inte ta det beslutet själv, utan hon ring-
de till mig under helgen och då blir jag ju liksom både något slags kollegialt 
stöd för det medicinska tänket, men också exekutivt stöd i att, ja men vi har 
inte de här resurserna, vi säger nej. Och vi hade båda som läkare samma syn 
på att, synd det här borde vi kunnat göra något mer av. (HS IP 4:2) 
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Jag har inledningsvis redogjort för vad jag menar med rollkonflikt och varför 
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På en förtydligande fråga om informanten upplever att de olika rollerna som 
verksamhetschef, läkare och VD är något problem svarar informanten: 

 

Nej. Inte alls. … jag jobbar ju också som läkare och tar emot patienter, och 
då är det alltid patienten i fokus och hur konstigt det än låter så är det faktiskt 
även det i min roll som verksamhetschef. Är det någonting som kostar pengar 
som är bra för en patient, då gör vi det. Så att, det låter som en klyscha, men 
det enkla är att jag och vi har verkligen patienten i fokus. Och det är prioritet 
ett. Sedan är prioritet två ekonomin. Och det här tycker kanske styrelsen inte 
riktigt om, men tillräckligt mycket … det släpper jag inte, så är det. … Det 
kommer aldrig att fungera om vi prioriterar ekonomin före patienterna, … då 
får vi dåligt rykte och så fungerar det inte. (HS IP 7:2)  

 
Informanternas svar väcker frågor som rör huruvida etiska problem och in-
tressekonflikter sopas under mattan eller inte, och i förlängningen om det 
finns någon risk för bristfälligt reflekterade prioriteringsbeslut. Är informan-
terna lojala med sin personliga moral, med patienter eller med exempelvis 
ägarna? Eller är det som handlande subjekt möjligt att vara lojal med samtli-
ga intressenter? Detta återkommer jag till i kapitel 11 och 12.  

Verksamhetscheferna identifierar också lojalitets- och rollkonflikter som 
omfattar enskilda aktörers privata intressen, vilka kolliderar med vad infor-
manten bedömer vara verksamhetens uppdrag. Den privata rollen med even-
tuella egenintressen kan därmed komma i konflikt med egenvärden som 
exempelvis arbetsmiljö, hälsa och patientsäkerhet vilka eftersträvas i den 
professionella rollen. Exemplet nedan handlar om hur informantens överord-
nade chef, enligt informanten, sätter sitt eget karriärintresse före verksamhe-
tens bästa: 

… min chef … tänker på sitt nästa jobb … och struntar i oss … för att han 
inte bryr sig om verksamheten … för att han tänker på sig själv, på sin karri-
är, han vill vara bra och så får han nästa jobb. (HS IP 7:1) 

 
Informanten identifierar också en liknande rollkonflikt, där de läkare som 
informanten talar om tycks prioritera sina privata ekonomiska intressen, 
medan informanten i sin professionella roll bär ansvar för verksamheten och 
patienternas väl: 

… Läkare är väldigt lättflyktiga. De kan sluta i morgon och de får jobb när 
som helst. Och vill de jobba här så vill de ju ha ut någonting av det och visst, 
arbetsglädje är en sak, men de vill också ha hög lön. Och som alternativ till 
hög lön så finns det någonting, man kan vara delägare i bolaget eller man kan 
få bonus, och det är väldigt många intresserade av. Och då känner jag att en 
handfull eller tio som är väldigt måna om det här och händer det ingenting till 
nästa sommar då drar de. Och då står vi för första gången kanske utan läkare 
som vi inte har gjort sedan, ja 2004. Och det kan vara en liten konflikt. (HS 
IP 7:2) 
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Citatet ovan kan förstås som att läkarnas lojalitet med sina egenintressen 
förefaller större än deras lojalitet med verksamheten och patienterna.  

Maktkonflikter 
Det finns maktaspekter med i praktiskt taget alla intressekonflikter i och med 
att olika intressenter är över- och underordnade varandra i hälso- och sjuk-
vårdens organisation; en medicinskt ansvarig läkare har i vissa frågor exem-
pelvis mer att säga till om än en undersköterska. Inom etiken är det emeller-
tid ett ideal att låta argumentens kvalitet avgöra, snarare än den hierarkiska 
positionen. I den här kategorin av empiriska data lyfter jag fram exempel på 
intressekonflikter som i huvudsak framstår som maktkonflikter. 

Dessa maktkonflikter handlar om vem som ska bestämma eller ha tolk-
ningsföreträde i en situation. Vissa av de intressekonflikter som informan-
terna identifierar, och som jag kategoriserar som maktkonflikter, består av 
olika lager i den meningen att en intressekonflikt kan dölja en annan. Ett 
exempel på det är när medlemmarna i sjukhusets ledningsgrupp blir tysta i 
samband med att en intressekonflikt rörande besparingar eller omfördelning 
av vårdplatser ska hanteras. Som jag förstår informanten handlade tystnaden 
om en intern maktkamp, vilken riskerade att dölja den ursprungliga och 
verksamhetsrelevanta intressekonflikten och dess sakförhållanden; nämligen 
hur ledningsgruppen gemensamt skulle analysera och prioritera vårdbehoven 
för att kunna ta ställning till var vårdplatserna ska minskas. Informanten 
säger: 

… jag tror att man duckar för att det är läskigt, för att någon annan kan ju få 
mer eller mindre att säga till om, mer eller mindre makt. … det är en fråga 
om omfördelning av makt, vem ska bestämma här? (HS IP 8:2) 

   
Nästa exempel handlar om oenigheter mellan chef och medarbetare på ar-
betsplatsen kring vad som är bäst för verksamheten i samband med en chefs-
rekrytering:  

… de (medarbetarna) … hade hört rykten … och att det hade varit samarbets-
svårigheter i andra personalgrupper och att hon var på ett visst sätt … . … jag 
har väl den inställningen att jag tycker att det är så fel att avfärda en person 
utifrån ryktesspridning … .  (HS IP 9:1) 

 
Men oenigheterna var mer komplexa:   

… de (medarbetarna) kände sig inte lika delaktiga som de hade varit tidigare i 
rekryteringsprocessen, så de var … lite ifrågasättande kring, och tyckte lik-
som att de hade kommit in lite för sent på sluttampen.  (HS IP 9:1)   
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Hur går identifiering och precisering till?  
 Jag har tidigare motiverat att frågan om identifiering av intressekonflikter är 
intressant både därför att den säger någonting om informanternas lyhördhet 
inför de värden som kan stå på spel i en viss situation och därför att identifie-
ringen av intressekonflikter utgör ett villkor för att kunna hantera intresse-
konflikterna på ett etiskt godtagbart sätt. Under tiden jag arbetat med analy-
sen har det också visat sig intressant huruvida informanterna förstår intresse-
konflikten som etiska problem eller inte. Jag har ovan gett exempel på olika 
slags intressekonflikter som informanterna identifierar i sitt arbete. Nedan 
exemplifierar jag hur det kan gå till när verksamhetschefen identifierar och 
preciserar dessa intressekonflikter.  
 
Följande förhållanden framträder som betydelsefulla: 
• Känslor och emotioner 
• Krav utifrån 
• Reflektion över etiska värden och samvetsansvar 
• Tillgång till etiskt relevanta begrepp 
• Verksamhetschefens förhållningssätt 

Känslor och emotioner  
Resultatet tyder på att känslor och emotioner som t.ex. oro, fungerar som en 
signal på att någonting mer eller mindre diffust men värdefullt är hotat.  
Känslor och emotioner kan också väckas som en reaktion på sakförhållanden 
som kommer fram i ljuset. Här kan känslorna och emotionerna ta sig uttryck 
som frustration över sakernas tillstånd, att t.ex. patienter tvingas ligga i kor-
ridorerna eller att den ekonomiska ersättningen inte motsvarar verksamhe-
tens kostnader. I en del fall väcker denna frustration informantens vilja att 
göra något åt saken. Informanterna ger uttryck för känslor och emotioner 
som ilska, rädsla, uppgivenhet, ångest, skam och skuld. Citatet nedan ex-
emplifierar hur ett sakförhållande ger upphov till en känsla av skam: 

… vi hade ju försummat kvinnornas urinvägsinfektioner och så djupdök vi 
där och såg att det är massor av patienter som går hos oss med inkontinens-
problematik som vi överhuvudtaget inte gör någonting åt och vi skämdes så 
mycket när vi såg det här … (HS IP 1:1) 

 
Ibland ställs informanterna inför känslomässigt laddade och komplexa situa-
tioner som gör att de kan agera irrationellt. Det händer att de ångrar sitt age-
rande:  

… jag tror jag kallar det för ångest … . När jag inte kan sova på nätterna, när 
jag gjorde något som jag inte borde ha gjort och det blir diffust och svårhan-
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terligt och kanske hämmar en också, så det är definitivt en verklighet efter-
som den påverkar oss så mycket … (HS IP 1:1) 

 
Följande exempel handlar om krav på organisatoriska förändringar rörande 
specialistvård. Förändringarna innebar dels en sammanslagning av sektioner, 
dels en mer rationaliserad, d.v.s. slimmad, vårdprocess. Patienterna på klini-
ken är barn som bl.a. har förhöjd risk att drabbas av cancer. Förr undersöktes 
varje patient flera gånger av specialistläkare. Nu skulle bara en undersökning 
göras av specialistläkare varefter patienterna skulle hänvisas till öppenvår-
den. Verksamhetschefen gav uttryck för emotioner som oro och rädsla rö-
rande sakförhållanden i situationen: 

... kontakten med specialistsjukvården är verkligen minimal. ... man (specia-
listläkarna) har haft en rädsla att släppa ifrån sig barnen ... man är orolig … . 
… De vet väldigt lite egentligen hur det går för de här barnen just nu. För nu 
när man slimmar allra mest så har man släppt bort dem, så att de inte har bar-
nen i sin hand längre. (HS IP 10:1) 

 
Beslutet om förändringarna hade föregåtts av en utredning: 

… en utredning har sagt att man ska slå ihop de här sektionerna … det är en 
helt oberoende partner som har sagt det. Sedan så hade de en styrgrupp med 
folk inifrån liksom … då blev det en remissomgång först och i remisserna var 
det väldigt många som var negativa och tyckte inte att man hade förstått … så 
att jag har tryck på mig att något ska hända. (HS IP 10:1) 

 
Trots negativa röster och bristande förståelse drev man igenom kraven som 
innebar tryck på kliniken. Och informanten vill inte göra förändringar som är 
riskfyllda för patienterna. Förändringen borde enligt informanten föregås av 
en mer omfattande riskanalys:  

... frågan är ju då vad behöver vi veta? Vad behöver vi försäkra oss om för att 
veta att vi kan fortsätta på det här slimmade sättet? Eller ska vi backa och 
göra tvärtom egentligen för det här är så farligt och de mår så dåligt och så 
vidare. (HS IP 10:1) 

... vart tog själen vägen? ... det här är våra patienter men vi får inte sköta dem 
längre ... vi har inte plats med dem. (HS IP 10:1) 

 
Skulle man arbeta vetenskapligt, säger verksamhetschefen, skulle man först 
göra en basundersökning och följa upp hur det går för patienterna: 

Men så mycket tid känner inte jag att vi har. Det går ju inte på ett par måna-
der ... det tar ju sitt lilla år kanske. ... Och det krävs ju någon resurs för det. 
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Citaten ovan illustrerar ett slags vanmakt och rädsla hos verksamhetschefen i 
relation till en komplicerad organisatorisk förändring. Emotionerna förefaller 
hjälpa informanten att identifiera intressekonflikten: kommer barnen att få 
god och säker vård? Vad händer med specialistläkarnas ansvar, professiona-
lism och yrkesstolthet i och med förändringen? Vad får det för konsekvenser 
för verksamhetschefens ansvar att bedriva god och säker vård när informan-
ten upplever sig tvingad att genomföra förändringen utan att ha tid och övri-
ga resurser att först göra en tillräckligt grundlig analys av riskerna för patien-
terna? 

Krav utifrån 
I likhet med exemplet i föregående kategori identifierar informanterna ibland 
intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter i samband med yttre 
krav och rutiner för exempelvis kvalitetsarbete. Intressekonflikter identifie-
ras också när andra påtalar etiska dilemman eller ställer krav. Det visade sig 
också att de frågor som jag ställde under intervjuerna kunde göra informan-
terna uppmärksamma på intressekonflikter och etiska dilemman. I ett fall 
uppenbarades en intressekonflikt när verksamhetschefens ställföreträdare 
ringde verksamhetschefen under helgen för att få hjälp med ett etiskt dilem-
ma: 

… hon ville inte ta det beslutet själv, utan hon ringde till mig under helgen … 
(HS IP 4:2) 

Reflektion över etiska värden och samvetsansvar 
Mycket tyder på att reflektion gör informanterna mer uppmärksamma på 
intressekonflikter, denna reflektion kan hos informanterna ske i samband 
med att intressekonflikten pågår, vara tillbakablickande någon tid efter in-
tressekonflikten, eller så att säga ske preventivt inför tänkbara intressekon-
flikter i framtiden. Reflektionen tar sig ibland också uttryck som självreflek-
tion, att informanten funderar över egna värderingar och handlingsalternativ 
i en specifik situation. 

Jag frågade en informant: Vad var det som gjorde att du överhuvudtaget 
identifierade det här som en intressekonflikt? Informanten svarar med reflek-
tion: 

… ett alternativ skulle vara högkvalitativa insatser till några få, eller mer re-
surser till fler … är detta det rätta sättet att använda våra resurser på? När … 
vi har haft svårt med pengar och har hållit på med besparingar och så, är det 
då rätt att det här ska få ta så mycket resurser? (HS IP 4:1) 
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En annan informant reflekterar: 

Och det är ju mitt uppdrag … pengar är nästan alltid inblandat när man är 
verksamhetschef i intressekonflikter och resurser och behov och det här 
handlar ju också om vems behov är det man företräder och vad är de verkliga 
behoven? … vad är målet med våra insatser … . (HS IP 3:1) 

 
 Informanterna varseblir intressekonflikter genom sensibilitet, reflektion och 
medkänsla. Till skillnad mot reflektionen ovan, om förhållanden i den yttre 
omgivningen, reflekterar informanterna nedan mer om sig själva och sitt inre 
liv. Det framgår tydligt att informanternas medkänsla och samvete bidrar till 
att identifiera intressekonflikterna: 

… vem ska hjälpa de svaga, de som verkligen är sjuka? Och så blev det dit-
hän att ja det här blir en primärvård för de friska. Och de sjuka, de som har 
det svårt får sitta hemma och dö. Det var lite så där jag tänkte, var är ansva-
ret? Vad kommer jag att ha för ansvar? Ska jag bara se till att regelboken 
följs och pengarna kommer in? Ska jag inte ha något samvetsansvar längre 
och vem ska ha det?  (HS IP 1:1) 

 
En annan informant visar genom sin berättelse hur hans medkänsla och sam-
vete genom reflektion lett till att han blivit mer medveten om en intressekon-
flikt sedan informantens föräldrar blivit sjuka: 

… Jag tycker att det skulle vara ganska besvärligt att … vara patient och ha 
det så, … det blev väldigt tydligt för mig och där tror jag kanske att jag har 
reflekterat lite mera att vi snurrar på så snabbt och vi ska lösa dagsaktuella 
frågor liksom på ett så bra sätt som möjligt, men ibland är det som så att jag 
tror att man måste stanna upp och tänka lite; är det här så bra egentligen? (HS 
IP 8:2) 

 
Citatet visar hur informanten identifierat intressekonflikten mellan å ena 
sidan sin egen och patienternas värdighet, å andra sidan kravet på rationali-
sering; nämligen genom att själv erfara sårbarhet och utsatthet och genom 
inlevelse och medkänsla känna ett tydligare samvetsansvar för patienterna. 

Tillgång till etiskt relevanta begrepp 
Mycket tyder på att verksamhetschefen ser vad hon eller han har språk för. 
En informant hade i samband med den första intervjun ökat sin förståelse av 
vad en intressekonflikt är för någonting. När vi sågs vid det andra intervju-
tillfället något år senare sade sig informanten ha fått ett nytt begrepp som 
hjälpte honom att upptäcka och känna igen ytterligare intressekonflikter: 

Det här med intressekonflikter har jag tänkt på ibland … För det var egentli-
gen när du frågade om det, jag har inte tänkt i de banorna förut, men när du 
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frågade blev det ett begrepp. Och det dyker upp alltså lite då och då, nästan 
varje vecka; någonting som är en intressekonflikt. (HS IP 1:2) 

 
Tillgången till etiskt relevanta begrepp hjälper också till att uppmärksamma 
intressekonflikter i samband med att aktörer ute i organisationen ”dribblar” 
med definitioner och försöker skaffa sig fördelar. På sjukhusledningsnivå 
hade man satt upp en prioriteringsordning. Först kom akuta patienter: 

Sedan kan det bli ett visst dribblande med vad som är akut …, när slutar man 
vara akut och så där … . … problemet är att om man upptäcker att det är lät-
tare att få in patienter på operation… om man kallar den för akut, då blir det 
ju en glidning i definitionen, … det mest absurda är ju att man säger: ’den här 
patienten måste opereras, den är akut’, ’ja du får operera efter klockan nio på 
kvällen’. ’Nej men då tar jag det i morgon bitti’, för då vill man inte göra den 
operationen på kvälls- eller nattid och då kan man ju säga att då var den inte 
akut i så fall. Och det här ställs mina medarbetare inför egentligen varje dag 
att det är liksom ett dribblande med definitionen därför att det kan vara lättare 
att komma till då … (HS IP 4:1) 

 
En informant (HS IP 10:1) har tidigare lärt sig att göra s.k.. etisk analys gen-
om att systematiskt identifiera intressenter och värden som står på spel i 
patientfall. Detta har gett informanten en viss teoretisk handlingsberedskap 
när det gäller att tänka kring etiska problem, men informanten säger dock att 
hon inte tillämpar modellen i sitt arbete som verksamhetschef. Mot bakgrund 
av det språk informanten använder under intervjun och på det sätt informan-
ten griper tag i intressekonflikten, kan man dock tänka sig att kunskaperna 
kring etisk analys hjälpt informanten att identifiera och precisera intresse-
konflikten.  

Verksamhetschefens förhållningssätt  
Jag har funnit såväl passiva som aktiva förhållningssätt bland informanterna. 
Dessa säger någonting om hur identifieringen går till när det gäller relationen 
till intressenter, d.v.s. när det gäller hur informanterna preciserar de värden 
som står på spel i intressekonflikten. Ett exempel på passivt förhållningssätt 
är när informanten väntar in synpunkter på en schemaförändring:  

Alltså i presentationen av det här så sa vi det att självklart så tar vi emot... , 
det här är ett förslag, … .  … sedan var det väl så att jag tror att två av de här 
medarbetarna hade någonstans bestämt sig, de sa upp sig omgående, det vart 
ingen dialog … de kände sig överkörda och valde att säga upp sig … (IP 6:1) 

  
Skulle det ha varit någon skillnad om informanten hade involverat medarbe-
tarna mer aktivt innan de tog fram och presenterade förslag till schemaför-
ändring?   
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Ja, jag vet ju vilket svar jag hade fått, tror jag. Och de hade möjligheten… att 
ja, de hade under drygt en och en halv månad möjlighet att komma in med 
synpunkter på det här.  (IP 6:1) 

  
 När det gäller de mer aktiva förhållningssätten till att inkludera olika intres-
senter och de värden som står på spel kan man tänka sig åtminstone två vari-
anter. Den ena är att empatiskt leva sig in i olika berörda intressenters situa-
tion och perspektiv och göra sig till tolk för dessa, liksom för vilka värden 
som står på spel: 

… vems behov är det man företräder och vad är de verkliga behoven? (HS IP 
3:1) 

 
Den andra varianten kännetecknas av att informanten skapar reella kommu-
nikativa former för delaktighet där intressenterna själva ges möjlighet att 
formulera sig med egna ord. Citatet nedan är hämtat från primärvården och 
upplevda intressekonflikter i samband med omställningen till Vårdval Stock-
holm: 

… det första vi försökte, det var ju att skaffa kunskap om hur det skulle bli 
och sen få ut det bland medarbetarna och ha någon slags … ska vi säga struk-
turlösning hur vårdcentralen skulle se ut … . Hur många läkare och sjukskö-
terskor och så där, och sen var det information på arbetsplatsmöten och i 
samverkansgrupp, ganska formell information, men sen övergick den i vi 
gjorde som bikupor och interrimstyrelse. Vi tog alltså ett par från varje yr-
keskategori; undersköterskor, sekreterare, läkare, psykosociala teamet, någon 
chef, några fackliga, skyddsombud bara för liksom ha någon, och den var 
ganska ostrukturerad, men mer hur ser Vårdval Stockholm ut …, hur kan vi 
liksom förverkliga den, var kommer att bli problem, hur ska vi implementera, 
så att egentligen blev det som jag hade strukturerat upp det, men det var väl-
digt mycket dialog och det trimmades till, processen blev lite annorlunda … 
(HS IP1:1)  

 
En annan informant ansträngde sig aktivt för att inkludera olika intressenter 
och identifiera och precisera värden som stod på spel i den intressekonflikt 
hon beskrivit och som gick ut på att försöka ge rättvis och säker vård till 
barn i olika delar av Stockholm, samtidigt som vårdgivaren gör rationalise-
ingsvinster. Jag frågade om det fanns någon patientrepresentant med i den 
grupp som hanterar intressekonflikten?  

Nej … det har jag inte tänkt på … det var en bra idé. … de kan just påpeka 
vad är det som inte är bra just nu, vad är det vi skulle behöva ... (HS IP 10:1)  

  
Även om viljan fanns att inkludera intressenter för att identifiera värden som 
stod på spel, så finns det skillnader beträffande när i processen man låter 
intressenter vara delaktiga och vari delaktigheten ligger; i att klargöra vär-
den som står på spel vid identifieringen, eller att komma med idéer kring hur 
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intressekonflikten ska hanteras (hanteringen). Citatet ovan visar också att det 
är lätt hänt att tappa bort intressenter och värden vid identifiering och preci-
sering – och därmed för hanteringen värdefulla perspektiv.  

Avslutning 
Intressekonflikter av olika slag hör till informanternas vardag. Det finns en 
övergripande och genomgående intressekonflikt som informanterna identifi-
erar och som förefaller genomsyra hela organisationen, liksom underordnade 
intressekonflikter. Denna intressekonflikt omfattar å ena sidan verksamhets-
ledning och dess rationalitet, principer och värderingar. Å andra sidan pro-
fessionsetisk rationalitet, principer och värderingar. 

Informanterna identifierar ofta olika intressekonflikter ensamma, tillsam-
mans med någon erfaren kollega eller med någon annan som informanten 
har en förtrolig relation med. Vid preciseringen av intressekonflikten, vilken 
ofta sker samtidigt med hanteringen av den, tar verksamhetschefen hjälp av 
externa utredare, arbetsgrupper, ledningsgrupper och enskilda samtal med 
utvalda personer. Dessa samtal sker under såväl formella som informella 
former, men inte med stöd av någon struktur eller modell för etisk analys. 
Intressenters delaktighet i kommunikativa processer blir ofta aktuell först då 
det gäller hur intressekonflikten ska hanteras, inte vid identifiering och pre-
cisering av intressekonflikten där kontexten och problemet ramas in. Det 
finns dock undantag. 

Rutiner för identifiering och precisering av intressekonflikter (problem 
setting) saknas. Tillsammans med det faktum att berörda intressenter inte 
alltid är med och definierar och preciserar intressekonflikten riskerar intres-
senterna att gå miste om inflytande i själva problemformuleringen (Argyris 
1982), och verksamhetschefen riskerar att gå miste om för verksamheten 
väsentliga perspektiv som intressenterna skulle kunna bidra med.  

Empirin tyder på att känslor är involverade vid identifiering av intresse-
konflikter. Känslorna ger en indikation på att etiska värden kan vara hotade 
och är därför betydelsefulla för att identifiera eventuella intressekonflikter. 
Men, som jag kommer att utveckla i avhandlingens slutkapitel, känslorna 
kan leda fel. De kan vara uttryck för egenintressen, skam, avund, rädsla och 
osäkerhet eller exempelvis falsk skuld, varför de behöver reflekteras och 
kommuniceras för att transformeras till rationella emotioner och som sådana 
vara en tillförlitlig hjälp vid såväl identifiering, precisering som hantering av 
intressekonflikter. 

Resultatet tyder också på att etiska begrepp möjliggör identifiering av in-
tressekonflikter, samt reflektion kring dessa. 

Slutligen pekar resultatet på att verksamhetschefer har olika attityd i fråga 
om att förhålla sig passivt eller aktivt när det gäller att involvera intressenter 
vid identifiering av en intressekonflikt. Detta kan tänkas ha betydelse för 
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kvaliteten i underlaget för hanteringen av intressekonflikten d.v.s. för villko-
ren att hantera den på ett kompetent sätt. 

Mot bakgrund av ovanstående framstår organisering för identifiering och 
precisering av intressekonflikter som ett viktigt tema att belysa i avhandling-
ens diskussionskapitel, liksom emotionernas betydelse och förmågan att 
språksätta sin etiska praktik. 
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9. Verksamhetschefens hantering av 
intressekonflikter 

… jag bara sa: vi kan inte. Vi har ingen IVA-plats. Vi kan inte ta hand om 
patienten. … Då sitter man ju i den ekonomiska situationen. (HS IP 4:2) 

 
 
 
I avhandlingens första resultatkapitel redogjorde jag för vilka slags intresse-
konflikter verksamhetscheferna identifierar och hur identifiering av intresse-
konflikter kan gå till. Analysarbetet har gjort mig uppmärksam på frågan 
huruvida verksamhetscheferna uppfattar intressekonflikter som etiska pro-
blem eller inte. I detta andra resultatkapitel redogör jag för hur informanter-
na praktiskt gått till väga när de hanterat de intressekonflikter de identifierat. 
Jag försöker teoretiskt sett att dra en gränslinje mellan hanteringen av den 
specifika intressekonflikten och informanternas försök att påverka villkor för 
hanteringen – även om dessa båda aspekter inte är helt åtskilda i praktiken. 
Hanteringen beror, som vi ska se, till viss del på huruvida verksamhetsche-
ferna uppfattar intressekonflikterna som etiska problem eller inte. 

Jag vill påminna om att det inte är det allmänna eller professionella bemö-
tandets etik som är föremål för intresse i denna avhandling, utan den etiska 
kompetens vilken verksamhetschefer rimligen kan tänkas behöva för att 
analysera, avväga och prioritera vid intressekonflikter, d.v.s. för att klara 
sina uppgifter och sitt uppdrag och leva upp till hälso- och sjukvårdens mål. 

Flera informanter talar emellertid ofta i generella termer om vikten av etik 
och moral. I detta inkluderar de gott bemötande av patienter och medarbeta-
re, liksom inom ledningsgruppen. De talar också om vikten att formalisera 
samtal om etik och moral. Men när det kommer till den specifika uppgiften 
att hantera konkreta intressekonflikter förefaller det vara svårare att beskriva 
hur man gör, vilka värden som står på spel och framförallt vad som ligger till 
grund för avvägningar och prioriteringar – hur argumenten för olika konkre-
ta handlingsalternativ ser ut. Det är en förhållandevis abstrakt och normativ 
etisk språkdräkt som kommer till uttryck och informanterna talar som regel i 
termer av att de ska göra genomtänkta prioriteringar, snarare än hur de gör 
dessa prioriteringar: 

… om man är ledare i offentlig verksamhet så har man ett moraliskt ansvar, 
man ska stå upp för värden som till exempel jämlikhet och … att människor 
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får insatser efter behov, det vill säga att man lever upp till Hälso- och sjuk-
vårdslagen ... . Att … man reflekterar vid prioriteringar … (HS IP 3:2) 

 
Det framträder dock tydligt att informanterna använder såväl erfarenhet, tid, 
energi, intuition och fantasi för att få ekvationen att gå ihop; hur de ska klara 
vårduppdraget under givna villkor. De arbetar mer, organiserar om, går mi-
nus, tar risker m.m.  

De kategorier som presenteras nedan är resultatet av att jag sökt kvaliteter 
i fråga om hur verksamhetscheferna hanterar de intressekonflikter som de 
identifierat. De är med andra ord sprungna ur det empiriska materialet. I 
resultatredovisningen finns huvudkategorier och underkategorier. Den cen-
trala frågan gäller alltså vad verksamhetscheferna gör för att komma till rätta 
med de intressekonflikter som de identifierat.  Tabell 1 nedan ger en översikt 
av de tre huvudkategorier och underkategorier som visar olika kvaliteter som 
framträder i hanteringen av intressekonflikter.   

 

Tabell 1: Översikt av huvudkategorier och underkategorier som rör olika kvaliteter i 
hanteringen av intressekonflikter. 

Utövar ledarskap  
och organiserar 

Analyserar  
och prioriterar 

Undviker  
aktiv hantering 

 
Gör egna  
ställningstaganden 

 
Brottas med  
prioriteringar 

 
Låter affekter, känslor  
och irrationella emotioner 
styra 
 

Undersöker, tolkar  
och skapar förståelse 

Går på magkänsla  Undviker att tala om det  
som är svårt 
 

Organiserar Reflekterar och strävar 
efter jämvikt 

Gör inte systematisk  
etisk analys 
 

Accepterar otillräcklighet Förhåller sig till  
värdegrunder 

Låter ekonomin styra 
 
 

 Vägleds av rationella  
Emotioner 
 

 

 

Utövar ledarskap och organiserar 
Vid analysen av materialet framträder hantering av intressekonflikter som att 
utöva ledarskap i rollen som chef. Verksamhetschefen skaffar kunskap om 
förutsättningar för arbetet i stort: Hur ser uppdraget ut? Vad vill överordnad 
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chef? Vilka är villkoren? Nedan följer några underkategorier som belyser 
olika aspekter av att utöva ledarskap och organisera. 

Gör egna ställningstaganden  
I de fall en intressekonflikt uppstått i samband med en större organisatorisk 
förändring eller rationaliseringsåtgärder, förefaller det naturligt för verksam-
hetschefen att börja med att fråga sig själv om man vill vara med om den 
förändring som krav på besparingar innebär. Om man tror att den är möjlig. 
Informanternas ställningstaganden framstår här som intuitiva. Några konkre-
ta etiska värden explicitgörs inte i detta sammanhang under intervjun. Men 
det framgår att flera verksamhetschefer frågar sig om de är beredda att ställa 
sig bakom krav på besparingar och de tänkbara åtgärder dessa besparingar 
kan komma att kräva. Och om verksamhetschefen kan och vill ta fortsatt 
ansvar för verksamheten med dess nya förutsättningar: 

… det blir flera intressekonflikter, en måste jag göra upp med mig själv: vill 
jag vara med och göra det här? Är det mödan värt besväret liksom? Och det 
är en väldig intressekonflikt. (HS IP 8:1) 

 
Verksamhetschefen pratar kontinuerligt med sina medarbetare och kollegor. 
De söker sig ut i organisationen för att lyssna in sammanhang och ta del av 
andras synpunkter innan de fattar beslut. Besluten är verksamhetschefen som 
regel ensam om att fatta: 

… när man jobbar som överläkare på en avdelning då ska ju alla tycka allting 
och städerskan och, och jag brukar göra så att alla får säga vad de vill sedan 
bestämmer jag i alla fall … (HS IP 7:1) 

 
När informanten bestämt sig för att driva förändringen ges information och 
stöd till medarbetare: 

Dels … vara tuff och rak och tydlig … det finns liksom ingen option på att 
inte göra det här, men samtidigt stötta de chefer som ska ta svåra beslut … 
(HS IP 8:2) 

Undersöker, tolkar och skapar förståelse 
Att ständigt tolka, beskriva och förklara arbetsuppgifter så att arbetet flyter 
på, framstår som en kvalitet i samband med verksamhetschefens hantering 
av intressekonflikter. Det som tolkas och beskrivs är t.ex. patienters eller 
brukares behov, medarbetarnas arbetsuppgifter, handlingsförutsättningarna 
och tänkbara konsekvenser av olika problem. Ett viktigt syfte i detta arbete 
tycks vara att skapa förståelse åt olika håll; såväl i relation till beställare och 
politiker, som i relation till medarbetare: 
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… mitt moraliska ansvar tycker jag är att jag ska beskriva behoven och få be-
ställarna att förstå vidden i verksamheten, att det är inte bara fyrkanter och 
annat, … .  … Men också … att stötta cheferna och behandlarna som ska ut-
föra det att de också ser att det är ett dilemma som finns … . … all vår perso-
nal har jättehöga ambitioner, det är mycket de vill och kan göra, men resur-
serna räcker inte till. Att hjälpa till att se till att det är ’good enough’ det du 
gör. … Så att det blir både och; att uppåt beskriva behoven och försöka för-
klara och se konsekvenserna när man gör vissa saker, det tycker jag är en 
skyldighet. (HS IP 5:2) 

 
Empirin tyder också på att det på vissa håll finns en generell god förmåga att 
skapa struktur och form för medarbetares delaktighet och engagemang. På 
andra håll arbetar verksamhetschefen mer så att de själva kommer med för-
slag som andra får reagera på, snarare än att arbeta fram förslag tillsammans 
med medarbetare och olika andra intressenter.  

Kunskap och kännedom om det sammanhang som intressekonflikten ut-
spelar sig i förefaller viktig för informanterna att ha. Det kan handla om den 
kultur som råder på den specifika arbetsplatsen, sedvänjor, om patienten, 
samt om olika möjligheter och hinder: 

… de enskilda bedömningarna ja, men så att den aktuella situationen, beho-
vet och nätverket runt omkring, det är, om man säger så. [något man] alltid 
måste ta med innan man fattar nästa beslut. (HS IP 5:1) 

… jag går och pratar med folk i organisationen för att få en bild av vad som 
är rimligt och lämpligt, innan jag tar beslut. (HS IP 4:2) 

 
Det händer också att verksamhetschefen låter någon extern person utreda 
intressekonfliktens sakförhållanden. Citatet nedan visar hur informanten 
agerade för att skaffa ett bättre beslutsunderlag vid intressekonflikten: 

… jag hade för lite på fötterna. Det här var mycket en känsla så då kom vi 
överens om … jag och min chef att det skulle göras en utredning omkring … 
och det gjordes av en extern utredare. … det var ett ganska bra sätt det var 
någon som gick in, det blir väldigt mycket känslor och liksom man har inte så 
mycket fakta ändå, fast man försöker att skaffa sig det och få lite mer på föt-
terna och som fokuserar och ser saker och ting utifrån. (HS IP 3:1) 

 
Man kan å ena sidan förstå detta som ett omdömesfullt tillvägagångssätt, å 
andra sidan kan det finnas en risk att man går miste om de levande och nära 
beskrivningarna av vad som står på spel på arbetsplatsen – särskilt om den 
externa utredaren ensam får makten att skapa beslutsunderlaget, och om 
berörda aktörer inte ges möjlighet att utveckla rationella emotioner, d.v.s. 
granska sina känslor och emotioner. 
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… mitt moraliska ansvar tycker jag är att jag ska beskriva behoven och få be-
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Organiserar  
Mycket tyder på att verksamhetscheferna har kompetens och praktiska möj-
ligheter att omsätta denna kompetens i handling när det gäller att skapa 
kommunikativa arbetsformer för ökad effektivitet och produktivitet. Att 
samspela och organisera utifrån ett management- eller verksamhetstänkande. 
Ett exempel på detta är då informanten organiserar för ökad effektivitet, 
resursutnyttjande och genomströmning av patienter. Här samspelar verk-
samhetschefen med olika personalkategorier och ledningsgruppen för att 
t.ex. minska vårdtiderna. Empirin visar att organisering på det sättet kunnat 
bidra till att medelvårdtiden minskat från 21 dygn till nio inom psykiatrin:  

… nu har pendeln kanske gått för långt. Men ändå … om du räknar … då blir 
det plats. (HS IP 7:1) 

 
Även verksamhetschefen inom kirurgi och anestesi berättar om möjligheten 
att organisera för att kunna hjälpa fler patienter: 

… det ena är att hitta möjliga vägar att göra ännu lite mer på varje sal och det 
är fråga om bemanning och logistik och där jobbar vi redan nu med flera av 
de här operationsprocesserna att göra mer på varje sal … (HS IP 4:1) 

 
Man kan se ovanstående citat som exempel på att intressekonflikter hanteras 
som organisations- och ledarskapsproblem, snarare än som etiska problem. 
Å andra sidan kan man se kompetens i fråga om organisation och ledarskap 
som nödvändiga, men inte tillräckliga, aspekter av den etiska kompetensen. 
De från etisk synpunkt kanske viktigaste frågorna här är: Vad är det för be-
skrivning av situationen som informanten gör? Är vårdtiderna medicinskt 
och vårdetiskt sett för långa och kostsamma eller är syftet att minska kostna-
derna till priset av hotad patientsäkerhet? Jag frågade om de kortare vårdti-
derna inom psykiatrin gått ut över patientsäkerheten? Återinläggningen och 
antalet suicid ökade enligt informanten inte, och patientenkäten var enligt 
informanten också bra (HS IP 7:1). I detta fall föreföll det m.a.o. vara möj-
ligt att effektivisera utan att riskera patienternas hälsa och säkerhet. 

Även om det finns en variation mellan informanterna så kommer en rela-
tiv osäkerhet till uttryck när det gäller etikens innehåll och hur man skapar 
former för etisk reflektion och analys i den egna verksamheten. I flera fall 
berättar informanterna om att den etiska kompetensen finns någon annan-
stans i organisationen och kan tillkallas vid behov: 

Nej, alltså etik ... Vi har ju sådana här analysteam när det gäller saker och de 
belyser ju etiska frågor och så har vi på vår avdelning en FoU-enhet, några 
människor som är etiskt väl bevandrade … (HS IP 7:1) 

 
I vissa situationer, t.ex. om man ska avbryta en plågsam behandling som inte 
tycks hjälpa patienten, bedöms etikfrågorna som särskilt viktiga. Det kan 
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också upplevas plågsamt att vara med och fatta beslut om att avsluta behand-
ling. I sådana fall, samt i andra svåra situationer, kan verksamhetschefen 
söka hjälp av på etikområdet särskilt erfarna professionella och försöka or-
ganisera för hantering av etiska dilemman och intressekonflikter: 

… då har vi tänkt att vi måste nog få hjälp ifrån chefläkarstrukturen, därför 
att där finns det ju ett etiskt råd och etikombud … . Vi har ju en etikrepresen-
tant på verksamhetsnivå, men att då göra en större analys … (HS IP 10:2) 

Accepterar otillräcklighet 
När trycket på en verksamhet ökar, fler behöver hjälp utan att verksamheten 
får ökade resurser så skärps kraven på att prioritera. Alla patienter och bru-
kare kanske inte kan få den vård eller omsorg de idealt eller subjektivt skulle 
behöva. Ibland får de avstå helt, ibland får de nöja sig med begränsade insat-
ser. De allt strängare kraven på prioriteringar tycks ha bidragit till att infor-
manterna accepterat bristfällighet och otillräcklighet som normala tillstånd i 
organisationen: 

… framförallt det här med prioriteringsordningen för att det vi hamnar i nu är 
att våra beställningar har ökat jättemycket, så vi måste skära, vi måste brista 
som de kallar det, man måste prioritera hårdare. (HS IP 5:1) 

 
Man kan tänka sig att konsten att leva med bristfälligheter å ena sidan är bra 
därför att det skänker en vila, ett skydd av vårdpersonalens egen hälsa och 
moraliska stress. Å andra sidan finns en risk att engagemanget för de sjuka 
och svaga i värsta fall kyls ned till likgiltighet, att patientsäkerheten hotas 
och att hälso- och sjukvårdens mål därmed inte går att uppnå. 

Analyserar och prioriterar 
Under intervjuerna försökte jag att få grepp om hur verksamhetscheferna 
konkret gör när de prioriterar. Hur resonerar de? Vad prioriterar de? På vilka 
grunder? Tillsammans med vilka? Det var genomgående svårt att få några 
tydliga och konkreta svar. Luckorna i de etiska resonemangen blir tydligare i 
samband med hur intressekonflikterna hanteras än vid identifieringen av 
dem. Ibland svarade verksamhetscheferna vem de prioriterar.  I övrigt har 
svaren en mer övergripande karaktär och lämnar mig ofta med en känsla av 
att informanterna inte är helt förtrogna med innebörden i de etiska begreppen 
på ett sådant sätt att de kan användas som analysinstrument och argument 
vid hantering av intressekonflikten. Förmågan varierar dock mellan olika 
informanter. 
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Brottas med prioriteringar 
Citaten i denna underkategori visar på relativa svårigheter i fråga om priori-
teringar: 

… det är hela tiden en avvägning för alla principerna för att sedan vad väger 
tyngst för det gör ju inte lagstiftningen. Någonting … människovärdes-, ef-
fektivitets-, kostnadsprincip och så vidare.  (HS IP 5:1) 

 
Jag frågar: Vad är det som avgör dina val?  

… ofta blir det … att se om det finns, att den ena behöver ju inte få hundra 
procent. Man kanske kan 50-50 eller försöka hitta på något sätt att, för den 
möjligheten finns ju också … samtidigt som man då måste titta på är det … 
effektivt …? (HS IP 5:1) 

 
I stället för att svara på frågan illustrerar svaret hur informanten försöker 
hjälpa sina medarbetare att kompromissa mellan olika brukare. Därmed kan 
man förstå det som att informanten hoppas slippa en prioritering som innebär 
att en brukare får en insats på bekostnad av en annan, liksom att slippa moti-
vera dessa val. Informanten lyfter också frågan om konsekvenserna av hand-
lingen: ”… är det … effektivt …?”  Av sammanhanget förstår jag att infor-
manten med effektiv menar meningsfull för patienten eller brukaren. Svaret 
tyder därmed också på en medvetenhet om att resurserna ska användas där 
de behövs bäst. 

Det framgår emellertid som vanligt förekommande att på ett eller annat 
sätt analysera, avväga och prioritera olika handlingsalternativ, liksom att i en 
strävan efter att göra ett gott arbete väga fördelar och nackdelar inför olika 
beslut. Det är dock mera sällsynt att dessa avvägningar görs i kommunikati-
va former och med vägledning av etiska begrepp och argument. Citatet ned-
an är ett svar på frågan hur prioriteringar och avvägningar går till, men skul-
le lika gärna ha kunnat kategoriseras som en kvalitet rörande utövning av 
ledarskap och organisering: 

Vi väger saker och ting för och emot. … vilken väg ska vi välja och vad ska 
vi göra för någonting? Och då kan man säga, fanns det två avgörande delar. 
Det ena var liksom att: ta bort en kaka eller osthyvla. … Då valde vi att ost-
hyvla. … man måste välja väg någonstans när det handlade om så mycket 
pengar som det gjorde den gången. … då vände vi på en väldig massa stenar 
under resans gång och hade ganska täta möten, vi diskuterade det här för och 
emot, vägde in en väldig massa olika aspekter och så kokade det ner till att 
det är det här som vi vill att sjukhuset ska spara hem på. Sedan när vi gjorde 
det inom mitt verksamhetsområde då, så gjorde vi det i internatform två da-
gar, där vi verkligen malde det här fram och tillbaka och: kan man göra så här 
och vad får det för konsekvenser … (HS IP 8:2) 

 
En annan informant säger: 
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… jag är ju kognitivt skolad som du kanske märker och jag har ju gått alla … 
och det här sker ju hela tiden; fördelar och nackdelar, jag gör ju det utan att 
ha det på papper. … Det har jag suttit med hur många gånger som helst. … 
nu gör jag det även i rollen som verksamhetschef, att fördelar, nackdelar och 
sedan … konsekvenser. (HS IP 7:1) 

 
Jag frågade om verksamhetschefen gör den analysen ensam:  

Ja. … den sker här (informanten pekar på huvudet). (HS IP 7:1) 
 

Samma informant fortsätter: 

… val av behandling är relativt enkelt, då har vi ju evidensbaserade behand-
lingar och de försöker vi hålla oss till. När det gäller val om man ska satsa på 
en psykosenhet eller neuropsykiatrisk enhet om man har, då är det för mig 
rätt enkelt, … jag tänker vem har mest behov av det, vem är sjukast här? Och 
det är då våra psykospatienter, och de prioriterar jag alltid. (HS IP 7:2) 

 
Citatet ovan visar att informanten i sin bedömning utgår från att behandling-
en ska vara evidensbaserad. Sedan talar han om patientens behov, vilka åt-
minstone till viss del är subjektivt upplevda, och om vem som är sjukast, 
vilket jag antar bestäms av en av läkare ställd diagnos. Det är med andra ord 
flera aspekter som ligger till grund för informantens samlade analys och 
prioritering, snarare än en enkel evidensbasering.  

En annan verksamhetschef utgår i sin prioritering, som rör intressekon-
flikt vid nedskärning, från vad som är minst sårbart i vårdkedjan: 

… sedan så kommer en oerhörd massa etiska dilemman när vi väljer hur vi 
ska göra det; var är minst så att säga sårbart att göra den här nerdragningen? 
(HS IP 8:1) 

 
En informant som är verksamhetschef på ett sjukhus beskriver situationen 
som en ständigt pågående intressekonflikt mellan begränsat vårdutrymme 
och många olika kundklinikers intressen av att få plats hos informanten med 
sina patienter. Till sin hjälp har informanten en prioriteringsordning:  

… högsta prioritering är ju att rädda liv, nästa … att så att säga lindra, typ 
smärttillstånd, cancer andra typer av funktionsnedsättningar där kirurgiskt 
och operativ åtgärd behöver göras och sedan, den tredje, blir ju då den här ty-
pen av liksom ekonomiska incitament för att ja men här har vi en stor grupp 
som kommer från ett annat län som bara vi kan utföra i Stockholm och som 
vi får ekonomisk ersättning för. (HS IP 4:1) 

 
Prioriteringarna ovan blir dock inte fullt så lätta att genomföra i praktiken: 

… det är ju bra att den gruppen kommer in, men den kanske inte alls har 
samma medicinska prioriteringsbehov, men då kommer plötsligt ett ekono-
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… jag är ju kognitivt skolad som du kanske märker och jag har ju gått alla … 
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sedan … konsekvenser. (HS IP 7:1) 

 
Jag frågade om verksamhetschefen gör den analysen ensam:  

Ja. … den sker här (informanten pekar på huvudet). (HS IP 7:1) 
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miskt incitament in i det här att den här kliniken vill gärna genomföra det här 
därför att det är bra för deras goodwill eller det är bra för deras forskning el-
ler det är bra för deras kompetensutveckling, eller de behöver göra det här för 
att finnas kvar på den marknaden som tar hand om de patienterna i Sverige. 
(HS IP 4:1) 

 
Citatet illustrerar hur andra intressen och prioriteringsordningar än de som 
Prioriteringsutredningen och SLL har fattat beslut om, och som informanten 
vill följa, smyger sig in i den praktiska hanteringen av intressekonflikter.  

Slutligen illustrerar två verksamhetschefer hur svårt det kan vara att prio-
ritera: 

… först tar man det i den ordningen att det är patientens väl och ve först, och 
sedan personalen runt i kring och sedan vilken ekonomi det blir, går det inte 
ihop sig, ja då får man börja baklänges höll jag på att säga, vad räcker eko-
nomin till då? Hur kan det se ut? Och hur kan vi då göra det så säkert som 
möjligt för den patienten med den diagnosen? (HS IP 10:1) 

… först och främst så tänker jag att det är brukarens behov … som ska vara 
vägledande … sedan är det ju självklart inte alltid så att vi alltid kan tillgodo-
se … på det sättet vi vill … men det ska ändå vara en riktig prioritering och 
det ska vara genomtänkt … (HS IP 3:1) 

 
Citaten ovan säger någonting om den vanmakt flera verksamhetschefer ger 
uttryck för; att det finns en vilja att ge och att det ställs krav på god och säker 
vård på lika villkor för alla, liksom att det ställs krav på genomtänkta priori-
teringar – samtidigt som det finns omständigheter, handlingsförutsättningar, 
som försvårar och till och med förhindrar dessa intentioner i praktiken.  

Går på magkänsla  
Det förefaller vanligt bland informanterna att lita på ett slags magkänsla och 
intuition (i vardaglig bemärkelse) när de hanterar intressekonflikter. Det är 
samlad kunskap och erfarenhet livet igenom som informanterna säger har 
format deras moraliska intuition, allt från uppfostran till utbildning och yr-
keserfarenhet. Flera informanter säger i samband med intuition, att de går på 
magkänsla eller på vad som känns rätt. I ett fall kom en läkare och knackade 
på under intervjun och frågade om prioritering och bemanning vid operation. 
Jag frågade då informanten om känslorna har någon betydelse för hur han 
orienterar sig i det etiska landskapet:  

Ja, ja, ja men alltså precis att det här, det här som han just nu sa om den här 
prioriteringen, den känns helt rätt för mig, alltså köper jag den, … den går 
hand i hand med min etiska värdering … (HS IP 4:1) 

 
På ett liknande sätt kan det te sig hos en annan verksamhetschef: 
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… erfarenhet genom att jag har hållit på med det här, jag går väl lite efter det 
vad jag, alltså magkänslan. (HS IP 6:1) 

 
Man kan fråga sig om magkänsla grundad på erfarenhet automatiskt leder 
etiskt rätt eller om den exempelvis riskerar att leda i blindo av gammal vana. 
Magkänsla och intuition förefaller hursomhelst mer vanligt att använda sig 
av än tillgängliga ramverk: 

… när vi satt på de där etiska dagarna och hade fått ett ramverk, … ett sätt att 
organisera tankarna … . … nu känns det som man kör intuitivt utifrån vad 
man har lärt sig utifrån livet och andra erfarenheter, men inte … med ram-
verket. (HS IP 10:1) 

 Reflekterar och strävar efter jämvikt 
Citaten nedan exemplifierar hur informanterna dels för en reflekterande dia-
log med sig själva, dels skapar möjlighet för gemensam reflektion med 
andra. I det första exemplet reflekterar verksamhetschefen över de etiska 
implikationerna av regler och förordningar: 

… jag som individ är ju ganska styrd av en hel del regler och förordningar. 
Det finns ju förordning av verksamhetschefers ansvar och sådana saker som 
påverkar beslut och också i intressekonflikter att man måste tänka till att ja 
till exempel det här jag sa: är det här säkert? Är det förenligt med god vård 
och … . … vems behov är det man företräder och vad är de verkliga beho-
ven? … är det så vi ska använda våra resurser? (HS IP 3:1)  

 
Citatet ovan är intressant därför att det visar hur informanten strävar efter 
jämvikt mellan å ena sidan målrationalitet, å andra sidan värderationalitet. 

Intervjuerna visar att verksamhetscheferna ibland känner osäkerhet eller 
obehag som har att göra med rädslan att göra fel, att förorsaka skada. Det 
kan handla om att ett visst beslut innebär ett ökat risktagande för medarbeta-
re eller patienter. Å ena sidan kanske verksamhetschefen inte upplever sig ha 
några handlingsalternativ, å andra sidan känns det alternativ som står till 
buds inte riktigt etiskt. Detta tvivel (ifrågasättande) och denna ambivalens 
(att känna blandade känslor för någonting samtidigt) kan i exemplet nedan 
ses mot bakgrund av systemkonflikten mellan å ena sidan god och säker 
vård, å andra sidan krav på en ekonomi i balans: 

… då kände jag: är det här rätt? Hur säkert blir det …, för det är också en 
uppgift jag har, det ska ju vara säkert, så där tvivlade jag … (HS IP 3:1) 

 
Samma verksamhetschef ger uttryck för tvivel och ambivalens när hon för-
söker förstå de olika känslor som kommer till uttryck hos medarbetarna i 
samband med stora, och möjligen för patienterna riskabla, organisatoriska 
förändringar. Fanns det någon samstämmighet mellan vad medarbetarna sa, 
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att förändringarna skulle innebära en risk för patienterna, eller handlade de-
ras oro och rädsla, deras starka känsloyttringar om att de själva riskerade att 
förlora kontroll i sina egna liv, bevara sin trygghet m.m., d.v.s. om medarbe-
tarnas egenintressen? 

… här kan det här andra ha blivit sammanblandat med personalens behov av 
att få ha sitt jobb och få vara två och få känna sig trygg och att få göra som 
man alltid har gjort … (HS IP 3:1).  

 
Informanten visar hur hon reflekterar i och över sina handlingar för att ta ut 
riktningen, hur hon bör handla, och sedan att söka rätta till det som blivit fel; 
att lära av erfarenhet: 

… med det sättet jag har så blir det kanske mer … en öppen smärtsam pro-
cess även för mig själv när det här pågår därför att jag ställer mycket krav på 
mig själv att jag ska ha tänkt till och jag ska liksom försöka göra rätt och så 
där och under den tiden kan jag också känna dåligt samvete, ja men Gud jag 
skulle ju ha tänkt på det här, eller jag borde ha lyssnat på den när jag borde ha 
frågat, jag borde kanske gjort på ett annat sätt eller så, men när jag väl kom-
mer till vägs ände så att säga då tycker jag inte att jag känner dåligt samvete 
utan då försonar jag mig med att nu blev det så här nu har jag gjort det bästa 
jag kunde i den situationen, nu måste jag gå vidare. (HS IP 3:1) 

 
Utöver att citatet beskriver en smärtsam valprocess, visar det att informanten 
här är ensam med svåra överväganden i intressekonflikten.  

Samvetet visade sig kunna ha en funktion vid etisk reflektion: 

 Ja, det (samvetet) är … en påminnelse att kritiskt granska sig själv, för det är 
också en del i … jag är ju en stor del i systemet eftersom jag har … rätt 
mycket makt som verksamhetschef och då behöver jag tänka på hur jag an-
vänder den makten och då kan det dåliga samvetet vara en signal till att jag 
kanske inte har tänkt till … (HS IP 3:1) 

 
Sammanfattningsvis tycks den känsla som vid intervjuerna kallas samvete 
främja både reflektion i handling och reflektion över handling, vilka båda 
kan främja kvaliteten i och underlätta hanteringen av intressekonflikter. 

Förhåller sig till värdegrunder 
Flera informanter uppfattar Prioriteringsutredningens och SLL:s värdegrund 
och principer som självklarheter, och alltför abstrakta eller trubbiga för att 
kunna vägleda i den konkreta intressekonflikten. På frågan om informanten 
använder värdegrunder svarar de ofta nekande, de uppfattas som alltför dif-
fusa. 

Flera informanter upplever däremot att de själva har något slags egen vär-
degrund som de lutar sig emot vid hantering av intressekonflikter. Sådana 

 
 
118 

att förändringarna skulle innebära en risk för patienterna, eller handlade de-
ras oro och rädsla, deras starka känsloyttringar om att de själva riskerade att 
förlora kontroll i sina egna liv, bevara sin trygghet m.m., d.v.s. om medarbe-
tarnas egenintressen? 

… här kan det här andra ha blivit sammanblandat med personalens behov av 
att få ha sitt jobb och få vara två och få känna sig trygg och att få göra som 
man alltid har gjort … (HS IP 3:1).  

 
Informanten visar hur hon reflekterar i och över sina handlingar för att ta ut 
riktningen, hur hon bör handla, och sedan att söka rätta till det som blivit fel; 
att lära av erfarenhet: 

… med det sättet jag har så blir det kanske mer … en öppen smärtsam pro-
cess även för mig själv när det här pågår därför att jag ställer mycket krav på 
mig själv att jag ska ha tänkt till och jag ska liksom försöka göra rätt och så 
där och under den tiden kan jag också känna dåligt samvete, ja men Gud jag 
skulle ju ha tänkt på det här, eller jag borde ha lyssnat på den när jag borde ha 
frågat, jag borde kanske gjort på ett annat sätt eller så, men när jag väl kom-
mer till vägs ände så att säga då tycker jag inte att jag känner dåligt samvete 
utan då försonar jag mig med att nu blev det så här nu har jag gjort det bästa 
jag kunde i den situationen, nu måste jag gå vidare. (HS IP 3:1) 

 
Utöver att citatet beskriver en smärtsam valprocess, visar det att informanten 
här är ensam med svåra överväganden i intressekonflikten.  

Samvetet visade sig kunna ha en funktion vid etisk reflektion: 

 Ja, det (samvetet) är … en påminnelse att kritiskt granska sig själv, för det är 
också en del i … jag är ju en stor del i systemet eftersom jag har … rätt 
mycket makt som verksamhetschef och då behöver jag tänka på hur jag an-
vänder den makten och då kan det dåliga samvetet vara en signal till att jag 
kanske inte har tänkt till … (HS IP 3:1) 

 
Sammanfattningsvis tycks den känsla som vid intervjuerna kallas samvete 
främja både reflektion i handling och reflektion över handling, vilka båda 
kan främja kvaliteten i och underlätta hanteringen av intressekonflikter. 

Förhåller sig till värdegrunder 
Flera informanter uppfattar Prioriteringsutredningens och SLL:s värdegrund 
och principer som självklarheter, och alltför abstrakta eller trubbiga för att 
kunna vägleda i den konkreta intressekonflikten. På frågan om informanten 
använder värdegrunder svarar de ofta nekande, de uppfattas som alltför dif-
fusa. 

Flera informanter upplever däremot att de själva har något slags egen vär-
degrund som de lutar sig emot vid hantering av intressekonflikter. Sådana 



 
 

119 

värdegrunder omfattar att alla människor ska få komma till tals, bli sedda 
och behandlade rättvist, liksom att få vara delaktiga i beslut och förändring-
ar. 

Det finns olika förhållningssätt till värdegrunder. En verksamhetschef be-
rättar att man på arbetsplatsen utvecklat en egen värdegrund: 

Portalparagrafen är ’För patienten, med patienten’ och det är jag jättenöjd 
med, det är liksom ingången i det hela. Sedan är den indelad i fyra underru-
briker, som heter: Patienten först, Respekt för individen, Undvik slöseri och 
samhällsansvar … vi använder den här ganska mycket och tänker oss utefter 
det här och har diskuterat i vår ledningsgrupp … sedan finns det liksom mas-
sa text till det här så det är liksom inte någon klyscha med fyra meningar 
egentligen bara. Men, men där har vi börjat med att göra en värdegrunds-
prövning, det är lite spännande. Det var en av mina linjechefer i vintras som 
kom på det och vi har faktiskt testat det vid flera tillfällen, det blir ganska bra 
och då har vi de här fyra olika perspektiven … och bakgrunden till det här är 
att vi i varje beslut som vi tar, eller varje större beslut eller om man ska göra 
något projekt eller köpa in någonting så gör vi en miljöprövning, det gör man 
ju hela tiden och nu har vi börjat göra en värdegrundsprövning … (HS IP 8:1) 

 
Det är dock oklart på vilket sätt värdegrunden med dessa lokalt utvecklade 
principer hjälper vid en konkret intressekonflikt, om exempelvis ”patienten 
först” kolliderar med ”undvik slöseri”. 

Nästa exempel visar att för prioriteringar centrala begrepp som patientsä-
kerhet och patientnytta ibland modifieras i hanteringen av intressekonflikter. 
Exemplet nedan rör ett resonemang om var och hur nerdragningar i verk-
samheten ska genomföras: 

… för att … den här patientonyttan ska bli så liten som möjligt, det finns ju 
flera dimensioner i det här … (HS IP 8:1) 

 
Samma informant talar i sammanhanget också om att man gör det som är  
”minst patientosäkert” i stället för att säga att man prioriterar för att inte 
riskera patientsäkerheten. Genom att språket blir vagare och mer relativt, 
riskerar även etiken och patientsäkerheten att bli vagare och mer relativ.  

Vägleds av rationella emotioner   
Ibland använder sig verksamhetschefen av sina emotioner (värdeomdömen) 
och agerar både för att få mer kunskap och för att rätta till det som uppfattas 
vara fel. Intervjuerna visar att verksamhetscheferna ibland förefaller använda 
sig av rationella emotioner. Nedan ger jag exempel på hur dessa kan använ-
das som en av flera kvaliteter i samband med hantering av intressekonflikter. 
I exemplet nedan blir verksamhetschefen arg och tar ansvar genom att agera 
rationellt när hon upptäcker brister i det ekonomiska systemet: 

 

 
 

119 

värdegrunder omfattar att alla människor ska få komma till tals, bli sedda 
och behandlade rättvist, liksom att få vara delaktiga i beslut och förändring-
ar. 

Det finns olika förhållningssätt till värdegrunder. En verksamhetschef be-
rättar att man på arbetsplatsen utvecklat en egen värdegrund: 

Portalparagrafen är ’För patienten, med patienten’ och det är jag jättenöjd 
med, det är liksom ingången i det hela. Sedan är den indelad i fyra underru-
briker, som heter: Patienten först, Respekt för individen, Undvik slöseri och 
samhällsansvar … vi använder den här ganska mycket och tänker oss utefter 
det här och har diskuterat i vår ledningsgrupp … sedan finns det liksom mas-
sa text till det här så det är liksom inte någon klyscha med fyra meningar 
egentligen bara. Men, men där har vi börjat med att göra en värdegrunds-
prövning, det är lite spännande. Det var en av mina linjechefer i vintras som 
kom på det och vi har faktiskt testat det vid flera tillfällen, det blir ganska bra 
och då har vi de här fyra olika perspektiven … och bakgrunden till det här är 
att vi i varje beslut som vi tar, eller varje större beslut eller om man ska göra 
något projekt eller köpa in någonting så gör vi en miljöprövning, det gör man 
ju hela tiden och nu har vi börjat göra en värdegrundsprövning … (HS IP 8:1) 

 
Det är dock oklart på vilket sätt värdegrunden med dessa lokalt utvecklade 
principer hjälper vid en konkret intressekonflikt, om exempelvis ”patienten 
först” kolliderar med ”undvik slöseri”. 

Nästa exempel visar att för prioriteringar centrala begrepp som patientsä-
kerhet och patientnytta ibland modifieras i hanteringen av intressekonflikter. 
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Samma informant talar i sammanhanget också om att man gör det som är  
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das som en av flera kvaliteter i samband med hantering av intressekonflikter. 
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… då måste jag först ta reda på hur det ser ut i ekonomisystemen, … och där-
för har jag också gått med i den centrala DRG-gruppen för att höra, hur kan 
det liksom vara så här stolligt? … Och då insåg jag att, när jag hörde massa 
totala tokigheter om hur man kör ekonomisystemen och hur man ligger efter 
och hur man tycker att det går bra att det ligger efter, då märkte jag att det här 
är helt oacceptabelt, för mig som verksamhetschef som går minus så himla 
mycket så ska ju inte någon annan sitta och sabotera min verksamhet. Så då 
går jag direkt till divisionschefen och säger … så här får det bara inte vara. 
(HS IP 10:1) 

 
En annan verksamhetschef tycks lita fullt på sina känslor som vägvisare vid 
hantering av intressekonflikter, men brister i förmåga att klä känslorna i ord, 
vilket försvårar kommunikationen med medarbetare – och möjligen också 
utvecklingen av rationella emotioner. Men verksamhetschefen tar hjälp av 
sina medarbetare för att bli tydligare och mer konkret: 

 
… då kan ju mitt ledarskap förefalla otydligt om jag liksom känner här (hål-
ler handen på sitt hjärta) så ska jag också förmedla det. … många vill ju veta 
att ’nu gör vi så här därför att… ’, och då är det etiskt för min del därför att 
jag känner att det är rätt. Och det köper inte alla.  … och då gäller det ju lik-
som att jag, att jag då kommunicerar med medarbetare som hjälper mig att … 
’men liksom hur tänker du så, förklara mer, var mer konkret’ … (HS IP 4:1) 

 
Citatet tyder på en viss ödmjukhet, en självinsikt om att informanten behöver 
sina medarbetare för att bli tydligare i kommunikationen.  

Om verksamhetschefen i stället för att söka förstå, bortser från svåra 
känslor riskerar man att gå miste om värdefull kunskap. Citatet nedan tyder 
på att verksamhetschefen förefaller eftersträva förståelse och rationella emo-
tioner: 

… samtidigt så gör ju känslor en observant på saker som man inte kanske 
skulle ha noterat annars, det här att någon reagerar väldigt kraftigt på det har 
ju det tycker jag händer hela tiden … på sådant som man tycker är ganska 
sakligt och torrt och inte så stora saker och då är ju det egentligen väldigt in-
tressant: varför blev det en sådan jättesak av det? Och ibland kan man ju bara 
lägga det åt sidan och tänka att det berodde nog mer på den personen och 
kanske till och med på den dåliga dagen eller så, men ibland är det också en 
signal till att det är någonting som jag absolut inte har fattat som är mycket 
större och viktigare än man förstod från början. (HS IP 3:1) 

Undviker aktiv hantering 
Verksamhetscheferna arbetar under hög press från olika håll, arbetsbelast-
ningen förefaller vara stor. Flera informanter berättar om stress, otillräcklig-
het, trötthet och irritationer och att de ibland måste agera utan närmare ana-
lys och eftertanke. I vissa situationer finns det ingen tid för någon allsidig 
etisk analys där olika intressenter är med i en kommunikativ process, man 
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kanske måste agera omedelbart för att rädda liv. I andra situationer finns det 
dock, eller skulle det kunna finnas, mer tid för etisk analys och kommunika-
tion. Men det är inte alltid tiden som avgör om verksamhetschefen väljer att 
gå till botten med etiska dilemman och intressekonflikter eller inte, utan det 
kan ha att göra med exempelvis kunskap, organisationskultur, vilja, fördo-
mar eller plågsamma känslor som aktualiseras på arbetsplatsen.  

Exemplen i underkategorierna nedan illustrerar olika sätt att handla på 
som innebär att informanterna undviker att hantera intressekonflikten på ett 
kompetent sätt. 

Låter affekter, känslor och irrationella emotioner styra 
I motsats till den emotionellt aktiva hållning jag nyss beskrivit, där verksam-
hetschefer förefaller låta sig vägledas av rationella emotioner, finns det ock-
så exempel på sammanhang när verksamhetschefer förefaller styras av affek-
ter och irrationella emotioner. När en verksamhetschef hanterade en intres-
sekonflikt som handlade om rekrytering av en ny chef, och där individer, 
grupp och verksamhetschef hade olika uppfattning, blev verksamhetschefen 
arg därför att medarbetarna bevakade sina revir, hade fördomar om en kan-
didat och lyssnade på rykten: 

… jag blir obstinat när det blir så, … det är inte okej … (HS IP 9:1) 
 
Citatet ovan kan förstås som ett värdeomdöme, en emotion. Men informan-
ten undersökte här inte närmare själv vad det var medarbetarna var rädda för, 
vad som egentligen låg bakom ”fördomarna”, varför reaktionen och värde-
omdömet i sammanhanget snarare kan förstås i termer av affekt, känslor och 
irrationell emotion. Informanten sa om sina medarbetare: 
 

… de har nog kanske hört att hon har haft samarbetssvårigheter eller nå-
gonting, eller att hon (kandidaten) har gått ifrån den verksamheten lite så i 
vredesmod … (HS IP 9:1) 

 
Citaten ovan tyder på att de känslor som åkte runt hos såväl verksamhetschef 
som medarbetare inte riktigt landade. De fångades inte upp, reflekterades 
eller kommunicerades inte närmare och kan därför inte betraktas som ratio-
nella emotioner.  

Det finns flera exempel på att affekter och de känslor som affekterna är 
förknippade med kan leda fel vid hantering av etiska dilemman och intresse-
konflikter. Exemplen handlar om såväl verksamhetschefens egna känslomäs-
siga reaktioner som medarbetarnas. I en hotfull situation inom psykiatrin står 
patientsäkerhet och patientens bästa mot personalens behov av trygghet och 
kontroll: 
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Men tänk dig själv att man står där och en patient … välter ner akvariet eller 
något sådant … alla fiskar är ute, eller man tar en stol och bara slår rätt i 
fönstret och så står de och tittar: ’vad ska du göra nu?’  Alltså som personal 
då så blir man väldigt provocerad … och där måste man locka fram en pro-
fessionell bedömning, … . Men tyvärr så hamnar det nästan alltid, det slutar 
nästan alltid med bältesläggning. (HS IP 7:1) 

 
I det här fallet var känslorna som affekten var förknippade med uppenbarli-
gen så obehagliga att aktörerna agerade etiskt fel. Informanten säger att det 
kan vara en svår avvägning när man ska bälteslägga en patient och när man 
inte ska göra det. Ibland har patienter tackat efteråt, ibland har bälteslägg-
ningen lett till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Men, säger informan-
ten, man får inte bälteslägga patienter som bestraffning (HS IP 7:1). Infor-
manten pekar dock på att de känslor affekterna kan förknippas med försvårar 
hanteringen av intressekonflikten och att det behövs en professionell bedöm-
ning. 

Undviker att tala om det som är svårt 
I såväl huvudstudie som i avhandlingens pilotstudie finns flera exempel på 
informanternas svårigheter att tala om etiska intentioner och emotioner i 
ledningsgruppen. Detta visar sig exempelvis genom att informanten backar 
efter att ha försökt få gehör, genom att informanten ”av lojalitet” till andra så 
att säga sviker sig själv, tiger om sina tydliga värdeomdömen av rädsla att 
förlora makt, eller exempelvis genom att notera att man i ledningsgruppen 
generellt undviker att tala om känsliga frågor som har med maktfördelning 
att göra.  

I ett exempel, som återfinns på flera ställen i avhandlingen, berättar verk-
samhetschefen att det kan bli mycket tyst i sjukhusets ledningsgrupp när de 
ska diskutera omfördelning av vårdplatser till följd av besparingskrav. Me-
dan de i andra mer vardagliga frågor som rör huruvida de ska ha säkerhetsnål 
eller clips på namnskylten blir väldigt engagerade: 

… jag tror att man duckar för att det är läskigt, för att någon annan kan ju få 
mer eller mindre att säga till om, mer eller mindre makt. Ja det är en fråga om 
omfördelning av makt; vem ska bestämma här? … Det är inte riktigt moget 
tycker jag. (HS IP 8:2) 

 
Exemplet är intressant därför att det visar hur den etiska intressekonflikten, 
som rör prioriteringar av vård, skyms av chefernas rädsla och inbördes 
maktkamp eller ansvarsflykt – och kan därmed inte hanteras som den intres-
sekonflikt den de facto är. 

En annan verksamhetschef gav i den första intervjun uttryck för en emo-
tion; att det uppdrag verksamheten hade inte passade under Hälso- och sjuk-
vårdslagens krav på prioriteringar. Informanten ville och skulle diskutera 
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saken med beställare och politiker. Vid det andra intervjutillfället sa infor-
manten: 

Ja, jag har talat med dem och sagt det att jag ifrågasätter att det här är en Häl-
so- och sjukvårdsinsats, det är ju en mänsklig rättighet. Man ska inte sitta och 
bedöma, ’ja men så är det ju’, säger de. ’Det står ju så’, jamen, jo men borde, 
jag vill ha … Den etiska diskussionen kändes inte som att vi kunde komma 
vidare på, utan det är annat där. De ska göra en ny … prioriteringsutredning 
som de ska kalla oss till men det har de inte gjort än, det har gått ett halvt år 
redan. Och då tänkte jag att i den situationen skulle vi kunna prata mer och 
lyfta upp … själva uppdraget på något sätt. Samtidigt som, när du säger det 
så kommer jag ihåg det, och jag tycker fortfarande så, men för mig har det 
blivit att hantera mitt uppdrag, att få det här att flyta på. (HS IP 5:2) 

 
Exemplet visar hur verksamhetschefen, efter att utan framgång ha försökt att 
följa sin etiska intention och sina emotioner för att påverka villkoren, backar 
tillbaka och riktar in sig på att få det vardagliga arbetet att flyta på.  

Ytterligare en verksamhetschef ger exempel på hur svårt det är att hävda 
yrkesetiska (professionella) värdeomdömen i ledningssammanhang och upp-
nå jämvikt: 

… det är svårt att föra in … en annan dimension i ett sådant läge när allihopa 
sitter och tittar på de här millionerna och … det presenteras på sådana här 
Power Point, man tittar på den ena bilden efter den andra, olika scenarier och 
då är det bara siffror som står där. (HS IP 3:2) 

 
Slutligen återknyter jag till ett exempel som illustrerade en lojalitetskonflikt. 
Här används en senare sekvens av intervjun som exempel på undvikande.  
Informanten rodnade över skammen att inte ha lyssnat bättre till och kom-
municerat sin magkänsla i sjukhusets ledningsgrupp. Saken gällde att hitta 
nya effektivare arbetssätt för att klara kraven på besparingar. Under en tid 
hade informanten undersökt olika möjliga vägar utan att finna något annat 
lämpligt sätt än det informanten motvilligt presenterade i ledningsgruppen. 
Trots att informanten inte trodde på idén så kom hon, som hon sa, att ställa 
upp på den av lojalitet gentemot sin chef: 

Det hade varit helt illojalt tycker jag att då på något sätt börja ifrågasätta ett 
förslag som vi själva har kommit med … . Men när du frågade mig så fasci-
nerade det ändå mig att jag inte hade gjort något åt saken, jag menar så lite tid 
har jag ju inte, det hade jag väl kunnat fundera ut innan, men sitter vi där med 
hela sjukhusledningen liksom ska jag då … . … det är så dåligt, dåligt av 
mig! (Pilotstudie IP 1) 

 
Det finns exempel på när verksamhetschefer drar sig för att agera i känsliga 
lägen, undviker att ta chefsansvar. Ett exempel på det är den personkonflikt 
mellan två medarbetare som IP 2 berättar om. Informanten ville inte ta ställ-
ning och ett låst läge uppstod som tog kraft och energi ifrån verksamheten på 
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ett sådant sätt att såväl medarbetare som patienter drabbades. Det som börja-
de som en personkonflikt förvandlades till en intressekonflikt mellan enskil-
da medarbetare, arbetsgruppen, verksamhetschefen och patienterna: 

… som verksamhetschef kan man liksom inte bara låta det vara, även om när 
jag konfronterade den andra personen så förstod hon inte det, nej men hon 
tyckte inte att det här var någon form av mobbing … om jag inte klarar av att 
arbeta i den här gruppen då har jag ju ändå alltid ett val att flytta, att jag säger 
upp mig och slutar, men det kände jag inte att någon av dem egentligen ville 
göra … (HS IP 2:1) 

Gör inte systematisk etisk analys 
Inom hälso- och sjukvården blir det allt vanligare att exempelvis vårdlag 
tillsammans gör någon form av etisk analys vid kniviga patientfall, s.k. mo-
ral case deliberation eller ”etikronder” (se t.ex. Kälvemark Sporrong, et al. 
2007, Molewijk, Verkerk, Milius, & Widdershoven 2008, Svantesson, et al. 
2008). Två skäl att göra systematisk etisk analys i en kommunikativ process 
med berörda intressenter, eller med en hel vårdavdelning, är att inte tappa 
bort intressenter och etiska värden som står på spel i en intressekonflikt, och 
att motverka godtyckliga eller illa genomreflekterade prioriteringar. Jag frå-
gade verksamhetscheferna om de, för sina uppgifter, ibland använder någon 
form av systematisk etisk analys när de hanterar intressekonflikter. Intervju-
erna visar att ingen av informanterna använde någon sådan strukturerad ana-
lysmodell: 

Nej det kan jag säga att det har vi inte. Det kanske vi borde ha, men det har vi 
inte. (HS IP 2:1) 

Neej, det kan jag inte riktigt säga … Vi har ju då en struktur när det gäller det 
här med att göra specifika förändringar, där har vi då en plan som vi då, men 
det kanske inte riktigt är det du tänker på? (HS IP 6:1) 

Låter ekonomin styra  
Det är bortom allt tvivel att ekonomiska hänsyn och upplevda krav på effek-
tivitet styr verksamhetscheferna när det rör sig om en intressekonflikt: 

Man får ju sluta om man går med minus. (HS IP 7:1) 

Jag kan känna att vi har inte en etisk dialog, utan det blir väldigt monetärt … 
(HS IP 4:1) 

 När det blir skarpt läge … tittar man på vårdöverenskommelsen, och då tittar 
man på vad det är precis man ska göra. I vårdöverenskommelsen står det ju 
också att vi ska ge jämlik vård och vård i rätt tid och god vård och allt vad det 
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heter, så det finns ju med där också. Men det vi får pengar för det är ju pre-
stationer och rehabiliteringsplaner och allt sådant där. Och då blir det klart att 
då blir det så att det kommer före. Det är en risk, egentligen är det väl så i 
hela samhället. Titta bara på valet, plånboksfrågorna var ju väldigt stora och 
väldigt sent kom värderingsdebatten in. (HS IP 3:2) 

 
Det är intressant att notera vad informanten säger ovan, att tvärt emot vad 
som sägs i styrdokumenten; att människovärdet, patientsäkerheten ska kom-
ma före ekonomin, så är det ekonomin som styr: 

… det yttersta målet är … budget i balans. (HS IP 2:1)  
 
Även när det gäller uppföljning av verksamheten styr målrationaliteten och 
ekonomin, inte värderationalitet och etiska värden: 

… det är … en stor frihet, … håller man bara budgeten så kan man … göra 
vad fan man vill egentligen ... (HS IP 5:1) 

 
Citatet tyder på att informanten bär på en bild av att varken politiker eller 
beställarorganisation tar ansvar för etiken, bara för ekonomin. Sammanfatt-
ningsvis tyder exemplen på att målrationalitet och managementvärderingar i 
styrsystemen inverkar så kraftigt att informanterna får svårt att hävda profes-
sionella etiska värden. 

Avslutning  
Empirin tyder på att verksamhetscheferna som regel varken identifierar eller 
hanterar intressekonflikterna som några särskilda etiska problem, utan snara-
re som ett behov av ständigt organiserande och generell utövning av ledar-
skap för att klara uppgiften (vårduppdraget) utifrån de ekonomiska ramar, 
lagar och förordningar som finns. Detta betyder inte att informanterna saknar 
etiska intentioner, eller att de inte tar etiska hänsyn. Men etiken och värde-
rationaliteten framstår som kraftlös i relation till målrationaliteten. Empirin 
visar att målrationaliteten och managementtänkandet i styrsystemen inverkar 
så kraftigt på verksamhetscheferna att de inte bjuder tillräckligt motstånd för 
att kunna skapa jämvikt mellan å ena sidan verksamhetsstyrning och å andra 
sidan professionsetiska värderingar. 

Verksamhetscheferna upplever press och tar risker som de med hjälp av 
olika åtgärder hoppas ska lösa sig undan för undan. Empirin tyder också på 
att det kan finnas ekonomiska och karriärmässiga egenintressen som kan 
hämma verksamhetschefens etiska kompetens. Det finns också exempel på 
att verksamhetscheferna har svårigheter att kommunicera emotioner som 
värdeomdömen i ledningsgruppen, där frågor om ekonomi och inbördes 
maktkamp tenderar att överskugga den etiska dialogen. Verksamhetschefer-
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na tycks med andra ord utgå från en förhoppning om att slippa betala något 
etiskt pris vid hanteringen av intressekonflikten.  

I vissa fall vet dock informanterna redan på förhand vilket etiskt pris de 
kan komma att få betala för de val de gör. Man avstår kanske från att hjälpa 
patienter som man hade kunnat hjälpa om det fanns resurser, medveten om 
riskerna. Intervjuerna vittnar också om ett slags (implicit) intuitiv etik, någon 
systematisk (explicit) etisk analys görs inte. Värdegrunder och principer 
framstår för informanterna som alltför abstrakta och trubbiga för att kunna 
vara till praktisk hjälp vid hantering av en konkret intressekonflikt. Infor-
manterna förlitar sig på sig själva och tar hjälp av andra som de känner för-
troende för. 

Empirin visar att det råder osäkerhet och okunskap beträffande såväl eti-
kens innehåll som kommunikativa former och strukturer för etisk analys i 
samband med hanteringen av intressekonflikter. Man kan avslutningsvis 
tänka sig att bristerna beträffande språk för emotionella och etiska aspekter, 
liksom ett alltför stort beroende av experthjälp vid etiska dilemman, gör att 
verksamhetschefen riskerar att fastna i händerna på managementlogiken. Då 
blir det svårt att ta ansvar för hantering av intressekonflikter som handlande 
subjekt, liksom att utveckla etisk kompetens. 

Mot bakgrund av ovanstående framträder fyra teman som är viktiga att 
belysa ytterligare i avhandlingens diskussionskapitel: Hur verksamhetsche-
ferna förhåller sig till etiska riktlinjer och värdegrunder, bristen på jämvikt 
mellan målrationalitet och värderationalitet, emotionernas roll och språksätt-
ningsproblemet. 
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10. Handlingsförutsättningar för etisk 
kompetens 

… man är inte förberedd på att man ska hamna i det här … och det kan vara 
väldigt, väldigt plågsamt. (HS IP 3:2) 

 
 
 
I detta tredje och sista resultatkapitel redovisar jag handlingsförutsättningar i 
styrsystem och organisation för etisk kompetens, se tabell 2 nedan. Jag redo-
visar också hur verksamhetscheferna förhåller sig till dessa handlingsförut-
sättningar. Med handlingsförutsättningar avser jag förhållanden, t.ex. villkor, 
som underlättar eller försvårar för verksamhetschefen att identifiera och 
hantera intressekonflikter. En del handlingsförutsättningar går att påverka 
och förändra, medan andra är mer stabila och kanske omöjliga att förändra. 
Med systemiska handlingsförutsättningar avser jag primärt de politiska, eko-
nomiska, administrativa, juridiska och medicinska styrsystemen. Dessa be-
stämmer i flera avseenden handlingsförutsättningar i hälso- och sjukvårdens 
organisation. Organisatoriska handlingsförutsättningar rör exempelvis kom-
munikation, interaktion, organisering och kultur på arbetsplatsen. Verksam-
hetschefens handlingsförutsättningar är i praktiken svåra att avgränsa och 
kategorisera. Jag har dock valt att teoretiskt kategorisera det empiriska mate-
rialet för att bringa ordning i det och för att belysa var det kan finnas möjlig-
heter att utveckla handlingsförutsättningarna för den etiska kompetensen. I 
vissa fall kan ett och samma citat utgöra exempel på två eller fler kategorier. 
Jag har då valt att hänföra citatet till den kategori där jag bedömt att det bäst 
belyser angelägna aspekter i relation till studiens syfte. Jag börjar med de 
systemiska handlingsförutsättningarna eftersom de i hög grad villkorar de 
organisatoriska.  
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Tabell 2: Översikt av huvudkategorier och underkategorier som rör verksamhetsche-
fens handlingsförutsättningar. 

Systemiska  
handlingsförutsättningar 

Organisatoriska  
handlingsförutsättningar 

 
Politisk och ekonomisk styrning 
 

 
Uppdragets formulering  
och avgränsning 
 

Vårdgivarens strategi för  
etisk kompetens 

Organisering för utveckling  
av etisk kompetens 
 

Verksamhetschefens förhållningssätt  
till styrsystemen 

Organisering av arbetsflöden 
 
 

 Organisationskultur 
 

 

Systemiska handlingsförutsättningar 

Politisk och ekonomisk styrning 
Den politiska och administrativa styrningen framträder som en viktig hand-
lingsförutsättning för verksamhetschefernas förmåga att identifiera och han-
tera intressekonflikter. Med detta menar jag att styrsystemen har en kraftfull 
inverkan på hur verksamhetschefens etiska kompetens kommer till uttryck 
och utvecklas i organisationen. Exempel på sådan styrning är politiska löf-
ten, beställarorganisationens krav och system för uppföljning av verksamhe-
ten. Nedan ger jag exempel på hur verksamhetschefen kan uppfatta att den 
politiska och administrativa styrningen både bidrar till att intressekonflikter 
uppstår, och försvårar hanteringen av dem: 

… i och med att man sätter upp ett regelverk för vissa incitamentstyrda prio-
riteringar för … sjukdomstillstånd som inte är … livshotande, eller tydligt 
funktionsinskränkande … jag förstår ju att politikerna gör det i någon slags 
världsuppfattning att vi fixar allt plus vårdgarantin, men det upplever vi som 
är i sjukvården inte att vi får medel till … . …. utan då blir det antingen vårt 
… huvuduppdrag, eller vårdgarantin och då har man hittat på sättet att straffa 
de kliniker som inte utför enligt vårdgarantin, att skicka dem ifrån sig till nå-
gon annan som utför uppdraget så får kliniken stå för fakturan. Då innebär ju 
det att man … hetsar verksamheten till någon slags effektiviseringsprocess 
och den kanske är riktig ur befolknings- och beskattningsperspektivet, att 
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tera intressekonflikter. Med detta menar jag att styrsystemen har en kraftfull 
inverkan på hur verksamhetschefens etiska kompetens kommer till uttryck 
och utvecklas i organisationen. Exempel på sådan styrning är politiska löf-
ten, beställarorganisationens krav och system för uppföljning av verksamhe-
ten. Nedan ger jag exempel på hur verksamhetschefen kan uppfatta att den 
politiska och administrativa styrningen både bidrar till att intressekonflikter 
uppstår, och försvårar hanteringen av dem: 

… i och med att man sätter upp ett regelverk för vissa incitamentstyrda prio-
riteringar för … sjukdomstillstånd som inte är … livshotande, eller tydligt 
funktionsinskränkande … jag förstår ju att politikerna gör det i någon slags 
världsuppfattning att vi fixar allt plus vårdgarantin, men det upplever vi som 
är i sjukvården inte att vi får medel till … . …. utan då blir det antingen vårt 
… huvuduppdrag, eller vårdgarantin och då har man hittat på sättet att straffa 
de kliniker som inte utför enligt vårdgarantin, att skicka dem ifrån sig till nå-
gon annan som utför uppdraget så får kliniken stå för fakturan. Då innebär ju 
det att man … hetsar verksamheten till någon slags effektiviseringsprocess 
och den kanske är riktig ur befolknings- och beskattningsperspektivet, att 
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man borde få ut mer av sjukvården, men underlaget för den analysen är ju 
oerhört bristfälligt. (HS IP 4:1) 

… det försvårar inte bara för mig, det försvårar ju också för kundklinikerna 
att göra en så att säga för mig godtagbar etisk prioritering. (HS IP 4:1) 

 
En försvårande omständighet för användning och utveckling av etisk kompe-
tens tycks vara att det sätt på vilket budgetprocessen genomförs tenderar att 
rycka undan förutsättningarna för etiska konsekvensanalyser: 

Då är det jättesvårt att börja säga, men hur tänker vi på rättvisa, eller hur tän-
ker vi på, utan då blir det väldigt mycket att man tittar på siffrorna … och så 
börjar man räkna lite personal och pinnar och så. … man kommer in helt en-
kelt på fel sätt och det tror jag ofta man gör när det gäller etiska problem. Att 
man är styrd av en ekonomisk process och ofta är man ju styrd utav också ti-
den då för att om man nu tänker att det ska läggas budget så är det en fast ram 
och det är ofta ont om tid. Och då finns inte riktigt den tiden att prata, att göra 
en riktig konsekvensanalys om jag nu tar det här exemplet om man skulle 
lägga ner den här verksamheten … vad skulle det betyda? Den konsekvens-
analysen har man inte utrymme att göra. Så egentligen så är det väl fel pro-
cess på något vis. (HS IP 3:2) 

 
En informant belyser hur den politiska och ekonomiska styrningen påverkar 
handlingsförutsättningarna när det gäller att identifiera och hantera intresse-
konflikter som rör vilka patienter och patientgrupper som etiskt sett bör ges 
prioritet vid operation. 

… här är ju det ekonomiska systemet hårt uppbyggt på intern och extern han-
del … . ... man hugger omedelbart från kundklinikerna … produktionstrycket 
på kundklinikerna är oerhört stort, de vill jobba snabbt och effektivt ta hand 
om så mycket patienter som möjligt så fort de ser en möjlighet att komma in 
och göra lite mer på operation så flaggar de för det. (HS IP 4:1) 

 
Den politisk-ekonomiska styrningen påverkar såväl identifiering som hante- 
ring av intressekonflikter. Informanterna tänker exempelvis i termer av rätt-
vis vård och patientsäkerhet, men i praktiken underordnas etiken kraven på 
ekonomisk effektivitet och budget i balans. Nedanstående citat illustrerar hur 
den ekonomiska uppföljningen styr verksamhetschefernas handlande vid den 
övergripande intressekonflikten mellan ekonomi och patientsäkerhet: 

… vi följs ju inte upp kvalitets- och produktionsmässigt på hur många liv vi 
har räddat eller hur många personer vi har fått tillbaka i arbete genom våra 
medicinska insatser, utan vi följs upp på hur många pengar vi har gjort av 
med, hur många kronor, hur effektiva vi är per tidsenhet. (HS IP 4:1) 

 
 

Flera informanter har svårt att få ihop kraven på etiska prioriteringar med det 
ekonomiska styrsystemet: 
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Det finns ju vissa kriterier, … men hela prioriteringsutredningen bygger ju på 
behov, men sedan blir det ju det här ekonomiska då att man får pengar för 
vissa saker, … och det kanske inte är största behoven, utan om du ska göra 
ett visst antal höftoperationer så får du betalt för det, men det kanske inte är 
prioritet inom den gruppen, så att överhuvudtaget det här med vårdval, först 
till kvarn, slår ju bort, det är ju de resursstarka som kommer fram.  
(HS IP 5:2) 

 
Samma informant fortsätter: 

… jag tänkte på det i morse … innan jag skulle träffa dig, hur har det blivit 
omkring det här … och det känns som att vi har lyckats tillmötesgå mer än 
tidigare, … det blir inte samma problem att behöva prioritera … det känns ju 
naturligtvis bra. Men samtidigt är det också skrämmande att man är så styrd 
av resurserna på något sätt, … (HS IP 5:2) 

 
Det framgår tydligt att verksamhetschefen kan känna sig klämd mellan styr-
systemen och att man inte alltid finner det möjligt att ta ansvar för de intres-
sekonflikter som uppstår, trots att verksamhetschefen formellt sett har detta 
ansvar: 

Det känns ibland, att beställarna har en annan roll, än jag tycker att de borde 
ha, att de borde ju kunna, på samma sätt som jag beskriver behoven, skulle de 
beskriva behoven till politiker, men ibland känns det lite mer att de skyddar 
politiker, de ska inte behöva ta de här obehagliga grejerna som vi kommer 
med. Utan då får vi tillbaka: ’Det är ni som måste prioritera’, säger de bara. 
(HS IP 5:1) 

 
De upplevda kraven från styrsystemen kan göra det omöjligt för informan-
terna att hantera en intressekonflikt. Citatet nedan kommer från hemtjänsten 
och illustrerar verksamhetschefens uppfattning: Att ha ett ansvar utan till-
räckligt mandat, och utan att få gehör när verksamhetschefen försöker på-
verka förutsättningarna för att kunna ta ansvaret: 

Vi får ju en biståndsbeställning och då skär man, alltså man skär i de timmar 
vi får, vi får timmar som vi ska utföra hos fru Svensson efter ett antal olika 
insatstyper och gånger per dag. Och det har jag varit med om att nu har vi 
mindre tid. Och då är det ju tuffare, mycket tuffare, och förmedla det här till 
medarbetarna som vill göra ett oerhört bra jobb …, som har varit hemma hos 
fru Svensson i fyra år. Och de har varit en halvtimma på morgonen och nu 
blir det bara en kvart. … och vi får aldrig säga nej till ett uppdrag. Vi är 
tvungna att acceptera uppdragen. … vi försöker föra en dialog med den som 
har fattat det här beslutet. … men det är vi som får ta smällen. (HS IP 6:1) 

Något … som jag inte tycker är bra, det är det här beställarsystemet, att det är 
för dålig kunskap om vården …, vi har … sex- sju hundra tjänstemän i Stock-
holms län som kallas för beställare och en del är jättebra, men generellt är 
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är kunskapsnivån otroligt dålig. … det får ju konsekvensen att man bestäm-
mer saker över vården i allmänhet, men psykiatrin i synnerhet, som inte gag-
nar vården, som kan vara total miss … (HS IP 7:1) 

 
Informanten ovan säger att han också har försökt påverka beställarorganisa-
tionen, men inte kunnat påverka villkoren för arbetet vilket inverkar negativt 
på förutsättningarna att hantera intressekonflikter i nuvarande styrsystem: 

… jag skulle vilja pröva och arbeta utanför Landstinget … . Jag tror att vi kan 
få ett ännu bättre samarbete med kommunen som fri från Landstinget än 
inom Landstinget. Där vi ändå har en eller två personer över oss som kör 
över oss hela tiden. Nu kan de inte det, nu är vi ett eget bolag. Vi skriver av-
tal. Här river man inte upp några avtal under pågående, för då blir det juri-
diskt en helt annan sak. (HS IP 7:1) 

Vårdgivarens strategi för etisk kompetens 
Som jag beskrivit inledningsvis i avhandlingen så ligger bl.a. Hälso- och 
sjukvårdslagen till grund för hur vården ska bedrivas. Utifrån Prioriteringsut-
redningen (SOU 1995:5) har man också fattat beslut om etiska riktlinjer i 
syfte att vägleda det praktiska arbetet i svåra situationer. Prioriteringsdelega-
tionen har i sin tur haft i uppdrag att sprida information och kunskap om 
riksdagens riktlinjer, samt stimulera till diskussion om etik och prioriteringar 
(SOU 2001:8, s 11). Därtill finns också lokala strategier med exempelvis 
etikråd och etikombud på arbetsplatserna. Empirin tyder dock på att vårdgi-
varens strategi inte varit tillräcklig för verksamhetschefens etiska kompetens. 
Även om verksamhetschefen själv har ett ansvar tyder empirin på att det 
fordras såväl ett tydliggörande av uppgiftens etiska dimensioner, utbildning, 
handledning, rutiner som konkreta verktyg eller arbetsmetoder för identifie-
ring, precisering och hantering av intressekonflikter: 

… verktyg … hur jag ska strukturera upp det arbetet, det tror jag skulle un-
derlätta. … För att bena upp, för oftast är det ju som en sörja … . … veta då 
hur man ska angripa olika saker, för det är alltid så att man behöver angripa 
på olika sätt. (HS IP 9:1) 

… det finns ju inte någon direkt liksom, ja det finns ju lite ledarutbildning 
och så där som har fokus på etik, men annars finns det ju inte direkt någon 
utbildning så, men det skulle man kunna ordna lite bättre tror jag faktiskt för 
beslutsfattare. (HS IP 3:1) 

… jag tänker utifrån vårt samtal nu och förra gången att det är ett väldigt spe-
ciellt ansvar man har när man är chef även när det gäller etik och moral. Och 
att man kanske just skulle behöva få prata om intressekonflikter till exempel, 
som man kan hamna i eller att få dem belysta så att man känner sig mer för-
trogen när man hamnar i en intressekonflikt och har lite mer kött på benen 
och vad kan jag göra då och vad är rimligt och så där … Jag tänker att chefer 
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får ju annars rätt mycket utbildning och man kan få handledning och så där, 
men det har ganska sällan det där tydliga fokuset på etikfrågorna. Det handlar 
mer om hur kan jag utveckla verksamheten, hur kan jag utvecklas som ledare. 
… Jag tror att det skulle vara väldigt värdefullt faktiskt. (HS IP 3:2) 

 
Verksamhetscheferna saknar som regel analytiska metoder och hjälpstruktu-
rer för identifiering och hantering av intressekonflikter. Inte sällan framstår 
intressekonflikter, med flera olika aktörer och intressen som står på spel, 
som svåröverskådliga för verksamhetschefen: 

… det ställs på sin spets med både värderingar och känslor, alltihopa på något 
sätt, och då behöver man lite sortering, vad som är vad. (HS IP 5:2) 

Verksamhetschefens förhållningssätt till styrsystemen 
Utan mandat, makt att agera, upplever sig verksamhetschefen sakna möjlig-
het att hantera intressekonflikter. Mandatet är delvis formellt och beror del-
vis på hur verksamhetschefen tolkar och förstår såväl styrsystem som sina 
uppgifter: 

Mandat. Jag ser det som så att det är jättelätt att dela ut ansvar, det här är ditt 
ansvarsområde. Men om man inte har mandat att göra någonting, aktionsut-
rymme … man kan kalla det vad man vill, jag väljer ordet mandat … för att 
om man inte har mandat, då är man ju handlingsförlamad, man är bakbunden 
och då kan man ju inte göra någonting och då går det inte heller att hantera. 
(HS IP 8:1) 

 
En informant upplevde sig inte kunna påverka, ha mandat att avgöra, de 
prioriteringar som gjordes på hans arbetsplats. I stället försökte han lyfta 
frågan till den nivå i organisationen där den enligt honom hörde hemma. 
Därmed kom det bristande mandatet i den specifika frågan inte att begränsa 
informantens handlingsutrymme: 

… jag försöker lyfta det till divisionsnivå, här kommer det en intressent till 
den här lediga resursen som har pengar utifrån, det ställs nu emot patienter 
som ur medicinsk aspekt behöver ha den här servicen bättre, men jag tar inte, 
det är liksom inte mitt bord. Jag bemannar de salarna, så får ni tala om vad vi 
ska göra på dem. Därför jag känner att jag har inte … det medicinska eller det 
patientansvarsmandatet … att vara med i den prioriteringen. (HS IP 4:1) 

 
Mandat förefaller vara tydligt förknippat med uppgift och ansvar: 

… i vår egen organisation där har jag ju ett stort inflytande och ett stort an-
svar också genom att jag sitter i ledningsgruppen och de saker som vi tar be-
slut om där har jag ju alla möjligheter i världen att påverka och kan komma 
med egna förslag och kan få dem igenom och så där så att jag tycker att jag 
har stora möjligheter att påverka. (HS IP 3:1) 
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rymme … man kan kalla det vad man vill, jag väljer ordet mandat … för att 
om man inte har mandat, då är man ju handlingsförlamad, man är bakbunden 
och då kan man ju inte göra någonting och då går det inte heller att hantera. 
(HS IP 8:1) 

 
En informant upplevde sig inte kunna påverka, ha mandat att avgöra, de 
prioriteringar som gjordes på hans arbetsplats. I stället försökte han lyfta 
frågan till den nivå i organisationen där den enligt honom hörde hemma. 
Därmed kom det bristande mandatet i den specifika frågan inte att begränsa 
informantens handlingsutrymme: 

… jag försöker lyfta det till divisionsnivå, här kommer det en intressent till 
den här lediga resursen som har pengar utifrån, det ställs nu emot patienter 
som ur medicinsk aspekt behöver ha den här servicen bättre, men jag tar inte, 
det är liksom inte mitt bord. Jag bemannar de salarna, så får ni tala om vad vi 
ska göra på dem. Därför jag känner att jag har inte … det medicinska eller det 
patientansvarsmandatet … att vara med i den prioriteringen. (HS IP 4:1) 

 
Mandat förefaller vara tydligt förknippat med uppgift och ansvar: 

… i vår egen organisation där har jag ju ett stort inflytande och ett stort an-
svar också genom att jag sitter i ledningsgruppen och de saker som vi tar be-
slut om där har jag ju alla möjligheter i världen att påverka och kan komma 
med egna förslag och kan få dem igenom och så där så att jag tycker att jag 
har stora möjligheter att påverka. (HS IP 3:1) 
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Intervjuerna tyder också på att högsta ledningen kan ge verksamhetscheferna 
mandat att handla i enlighet med vissa värderingar och normer: 

… De flesta regler tycker jag underlättar … för att jag ska veta vad jag har 
för ansvar och för att omgivningen också ska veta det och det kan ju verkli-
gen underlätta också om … vi hamnar i en konflikt där någon har en dia-
metralt motsatt uppfattning … . … reglerna och lagarna och förordningarna 
kan ju ge ett visst stöd och ett visst mandat. … att tänka … hur jag gör det 
och hur jag förankrar det och hur jag resonerar med andra och vilket stöd jag 
tar och så. Det kan jag styra över rätt mycket själv. (HS IP 3:1) 

 
Styrsystemen är förhållandevis stabila i den meningen att verksamhetschefen 
inte kan påverka och förändra dem. Förändring av styrsystemen kan endast 
göras genom politiska beslut och i mer långsiktiga förändringsprocesser. 
Däremot kan verksamhetscheferna förhålla sig till styrsystemen på olika sätt 
och ge feedback till beställare och politiker om hur de påverkar verksamhe-
ten: 

… VD … har ju mer politiska kontakter än vi har, men vi har politiker ute, 
som kommer på besök och det är klart att vi talar om hur saker och ting är, 
men på något sätt … om man är på min nivå, där man ligger direkt under VD 
… och den här arbetsplatsen är faktiskt politikerstyrd, för det är den ju, 
Landstinget är politikerstyrt, då blir det ju väldigt, det blir en väldig konstig 
lojalitetskonflikt. Om jag som har tagit det här jobbet på de här premisserna, 
helt plötsligt skulle gå ut i pressen … Men på något sätt måste man också 
som verksamhetschef förhålla sig i den organisation som man arbetar i, det 
enda som skulle hända om jag skulle gå ut i pressen och föra ett krig emot 
politiken … det är att vi skulle bli utbytta. Och då kan vi inte påverka alls. 
(HS IP 8:1). 

 
Citatet ovan tyder på att informanten uppfattar sig som begränsad av sin 
lojalitet mot politikerna.  

Flera verksamhetschefer säger sig vara missnöjda med hur de politiska 
och administrativa styrsystemen fungerar, att nuvarande system försvårar för 
dem att hantera etiska dilemman och intressekonflikter. I flera fall arbetar 
informanterna, i olika konstellationer, för att skapa nya organisationsformer 
eller att privatisera verksamheten för att få, enligt informanternas uppfatt-
ning, bättre förutsättningar att bedriva den vård de vill bedriva: 

… vi tycker … inte att strukturerna är … bra som de ser ut i dag. … man 
måste vara lite ’street-smart’ i det här också, det är det jag menar när du frå-
gar det här om politiken. Det är ju ingen framkomlig väg att jag går ut med 
plakat och säger ’Filippa är dum’ här på stan, det hjälper ju inte. Jag blir bara 
av med jobbet. Men man kan påverka på andra sätt och påvisa missförhållan-
den. Men det räcker inte att påvisa missförhållanden, man måste komma med 
en smart lösning också. (HS IP 8:1)  
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Intervjuerna tyder också på att högsta ledningen kan ge verksamhetscheferna 
mandat att handla i enlighet med vissa värderingar och normer: 

… De flesta regler tycker jag underlättar … för att jag ska veta vad jag har 
för ansvar och för att omgivningen också ska veta det och det kan ju verkli-
gen underlätta också om … vi hamnar i en konflikt där någon har en dia-
metralt motsatt uppfattning … . … reglerna och lagarna och förordningarna 
kan ju ge ett visst stöd och ett visst mandat. … att tänka … hur jag gör det 
och hur jag förankrar det och hur jag resonerar med andra och vilket stöd jag 
tar och så. Det kan jag styra över rätt mycket själv. (HS IP 3:1) 

 
Styrsystemen är förhållandevis stabila i den meningen att verksamhetschefen 
inte kan påverka och förändra dem. Förändring av styrsystemen kan endast 
göras genom politiska beslut och i mer långsiktiga förändringsprocesser. 
Däremot kan verksamhetscheferna förhålla sig till styrsystemen på olika sätt 
och ge feedback till beställare och politiker om hur de påverkar verksamhe-
ten: 

… VD … har ju mer politiska kontakter än vi har, men vi har politiker ute, 
som kommer på besök och det är klart att vi talar om hur saker och ting är, 
men på något sätt … om man är på min nivå, där man ligger direkt under VD 
… och den här arbetsplatsen är faktiskt politikerstyrd, för det är den ju, 
Landstinget är politikerstyrt, då blir det ju väldigt, det blir en väldig konstig 
lojalitetskonflikt. Om jag som har tagit det här jobbet på de här premisserna, 
helt plötsligt skulle gå ut i pressen … Men på något sätt måste man också 
som verksamhetschef förhålla sig i den organisation som man arbetar i, det 
enda som skulle hända om jag skulle gå ut i pressen och föra ett krig emot 
politiken … det är att vi skulle bli utbytta. Och då kan vi inte påverka alls. 
(HS IP 8:1). 

 
Citatet ovan tyder på att informanten uppfattar sig som begränsad av sin 
lojalitet mot politikerna.  

Flera verksamhetschefer säger sig vara missnöjda med hur de politiska 
och administrativa styrsystemen fungerar, att nuvarande system försvårar för 
dem att hantera etiska dilemman och intressekonflikter. I flera fall arbetar 
informanterna, i olika konstellationer, för att skapa nya organisationsformer 
eller att privatisera verksamheten för att få, enligt informanternas uppfatt-
ning, bättre förutsättningar att bedriva den vård de vill bedriva: 

… vi tycker … inte att strukturerna är … bra som de ser ut i dag. … man 
måste vara lite ’street-smart’ i det här också, det är det jag menar när du frå-
gar det här om politiken. Det är ju ingen framkomlig väg att jag går ut med 
plakat och säger ’Filippa är dum’ här på stan, det hjälper ju inte. Jag blir bara 
av med jobbet. Men man kan påverka på andra sätt och påvisa missförhållan-
den. Men det räcker inte att påvisa missförhållanden, man måste komma med 
en smart lösning också. (HS IP 8:1)  
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Ibland kommer politiska direktiv som ställer krav på verksamhetschefen att 
omedelbart, utan tid för analys, ta ställning och leverera någon form av svar 
eller underlag för beslut. Ibland går det enligt informanterna bra, men i vissa 
fall väljer informanterna att svara utan analys, trots att frågorna är komplice-
rade. 

… väldigt korta ställtider.  … nu om två dagar ska det här vara inne, vara le-
vererat och någonting. … att sakfrågan hamnar för mycket i fokus, att pro-
cessfrågan liksom får stå tillbaka.  … det handlar väldigt mycket om den po-
litiska styrningen, … så kommer den ner så här, att ibland blir det väldigt 
kort, man ska ta ställning till någonting. ’Hur ska vi göra med det här? Svar i 
morgon!’ ’Kommer klockan tre på mejlen.’ Och det är klart att ibland är det 
inget problem, faan, ska vi liksom hinna. För … är det svåra frågor så tycker 
jag att jag vill i alla fall diskutera det med delar av min ledningsgrupp för att 
få olika syn på det hela, … då hinner man inte det alltid. (HS IP 8:2) 

 
Det finns exempel på situationer då verksamhetschefen aktivt håller undan 
andras ekonomiska argument för att sätta etiken i centrum. Informanten ned-
an brottas då och då med andra som han säger vill ”glida undan” etiska ställ-
ningstaganden med ekonomiska argument: 

… om jag försöker hålla det på någon form av… etisk då principnivå, vilka 
patienter ska vi faktiskt ta hand om? Då vill jag diskutera det utan att blanda 
in ekonomiska incitament, sedan kan det ju som konsekvensanalys av den 
etiska diskussionen bli ekonomiska förändringar eller behov, men det får man 
då ta i nästa steg tycker jag. (HS IP 4:1) 

… ibland kan jag markera det bara att det här ekonomiska resonemanget hör 
inte hit, nu pratar vi om … etiska prioriteringar … (HS IP:4:1) 

 
Informanten gör bedömningen att ansvaret för etiskt och säkert patientarbete 
ligger på informanten själv: 

… jag måste jobba för att få fram de här pengarna för att göra patientarbetet 
på ett säkert och etiskt liksom försvarbart sätt. (HS IP 4:2) 

 
Två andra informanter gör liknande bedömningar av det egna ansvaret: 

Det är hela tiden en balansgång … det handlar om … att våga ta risker. Jag 
måste ibland våga ta en risk att det går minus, alltså jag får själv sätta mig ner 
och tänka: vad är det för risk? (HS IP 1:2) 

… jag ser ju på mina kollegor där man precis som jag egentligen lever under 
det att ekonomin ska vara i balans, där de då kanske får göra nerskärningar 
som man egentligen känner att det kanske inte är riktigt okej, det påverkar 
verksamheten negativt. … det är ändå en verklighet som … är väldigt påtag-
lig. (HS IP 2:2) 
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Ibland kommer politiska direktiv som ställer krav på verksamhetschefen att 
omedelbart, utan tid för analys, ta ställning och leverera någon form av svar 
eller underlag för beslut. Ibland går det enligt informanterna bra, men i vissa 
fall väljer informanterna att svara utan analys, trots att frågorna är komplice-
rade. 

… väldigt korta ställtider.  … nu om två dagar ska det här vara inne, vara le-
vererat och någonting. … att sakfrågan hamnar för mycket i fokus, att pro-
cessfrågan liksom får stå tillbaka.  … det handlar väldigt mycket om den po-
litiska styrningen, … så kommer den ner så här, att ibland blir det väldigt 
kort, man ska ta ställning till någonting. ’Hur ska vi göra med det här? Svar i 
morgon!’ ’Kommer klockan tre på mejlen.’ Och det är klart att ibland är det 
inget problem, faan, ska vi liksom hinna. För … är det svåra frågor så tycker 
jag att jag vill i alla fall diskutera det med delar av min ledningsgrupp för att 
få olika syn på det hela, … då hinner man inte det alltid. (HS IP 8:2) 

 
Det finns exempel på situationer då verksamhetschefen aktivt håller undan 
andras ekonomiska argument för att sätta etiken i centrum. Informanten ned-
an brottas då och då med andra som han säger vill ”glida undan” etiska ställ-
ningstaganden med ekonomiska argument: 

… om jag försöker hålla det på någon form av… etisk då principnivå, vilka 
patienter ska vi faktiskt ta hand om? Då vill jag diskutera det utan att blanda 
in ekonomiska incitament, sedan kan det ju som konsekvensanalys av den 
etiska diskussionen bli ekonomiska förändringar eller behov, men det får man 
då ta i nästa steg tycker jag. (HS IP 4:1) 

… ibland kan jag markera det bara att det här ekonomiska resonemanget hör 
inte hit, nu pratar vi om … etiska prioriteringar … (HS IP:4:1) 

 
Informanten gör bedömningen att ansvaret för etiskt och säkert patientarbete 
ligger på informanten själv: 

… jag måste jobba för att få fram de här pengarna för att göra patientarbetet 
på ett säkert och etiskt liksom försvarbart sätt. (HS IP 4:2) 

 
Två andra informanter gör liknande bedömningar av det egna ansvaret: 

Det är hela tiden en balansgång … det handlar om … att våga ta risker. Jag 
måste ibland våga ta en risk att det går minus, alltså jag får själv sätta mig ner 
och tänka: vad är det för risk? (HS IP 1:2) 

… jag ser ju på mina kollegor där man precis som jag egentligen lever under 
det att ekonomin ska vara i balans, där de då kanske får göra nerskärningar 
som man egentligen känner att det kanske inte är riktigt okej, det påverkar 
verksamheten negativt. … det är ändå en verklighet som … är väldigt påtag-
lig. (HS IP 2:2) 
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Jag frågar informanten om dessa ekonomiska krav kan påverka förmågan att 
reflektera över olika handlingsalternativ: 

Absolut, ja det kan det göra. (HS IP 2:2) 
 
Å andra sidan uppfattar informanten budget i balans som en förutsättning för 
praktiskt taget allt annat i verksamheten, inklusive etik och moral: 

… det hjälper att ha en budget i balans. Alltså jag tror ändå att, eftersom det 
finns som en grund (etiken), så är det inte så att ekonomin går före, men det 
underlättar otroligt om man har en budget i balans. Därför att då kan man 
göra så mycket mera, då har vi verksamhetschefer en väldigt stor frihet att ut-
forma vår verksamhet på det sätt vi behöver … Har man det är det aldrig nå-
gon som ifrågasätter de besluten man har tagit. Men har du en dålig ekonomi 
då granskas det hela tiden. … och då blir det mycket tuffare att fatta de här 
besluten och kanske också stå upp för etik och moral … . (HS IP 2:2) 

 
Citatet ovan belyser på nytt svårigheten att få ihop etik och ekonomi. 

Man kan tänka sig att verksamhetschefens uppfattning om vem som är 
dennes uppdragsgivare, hur uppdraget ser ut och hur verksamhetschefen 
tolkar sina arbetsuppgifter påverkar identifiering och hantering av intresse-
konflikter. Intervjuerna visar att informanternas bilder av vem som är deras 
uppdragsgivare och vilket deras etiska ansvar är ser lite olika ut. Nedan ger 
jag exempel på uppfattningar som rör hur verksamhetschefen förstår och 
tolkar sitt uppdrag: 

… min personliga uppdragsgivare det är hälso- och sjukvårdsdirektören. … 
det är han som bestämmer vad jag ska göra … och då blir han min uppdrags-
givare. När jag väl sitter på plats sedan … har jag dialog med hälso- och 
sjukvårdsnämndens förvaltning, vad är det vi ska göra på vårdcentralerna, 
vilka patienter vi ska ta hand om, vilken verksamhet och hur mycket pengar 
vi ska få, vilka system vi ska använda oss av. Allting egentligen. (HS IP 1:2) 

… för att kunna ta etiskt ansvar, så måste man, det är inte som att ta ekono-
miskt ansvar. Det står inte i delegationsordningen att jag ska ta etiskt ansvar, 
utan det måste man se till själv … (HS IP 3:2) 

 
Informanten ovan pekar på att uppdragets och uppgiftens etiska innehåll och 
arbetsmetoder framstår som otydliga och helt beroende av verksamhetsche-
fen själv. En annan verksamhetschef säger om sin uppdragsgivare: 

Det är, ja alltså konkret, linjeorganisationsmässigt så är det divisionschefen 
… . Mera informellt, kan vi säga, blir det ju alla de läkare som har patienter 
som ska opereras eller intensivvårdas, … kundklinikerna som ställer krav på 
min organisations performance … (HS IP 4:2) 

 
Ytterligare en verksamhetschef resonerar: 
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Jag frågar informanten om dessa ekonomiska krav kan påverka förmågan att 
reflektera över olika handlingsalternativ: 

Absolut, ja det kan det göra. (HS IP 2:2) 
 
Å andra sidan uppfattar informanten budget i balans som en förutsättning för 
praktiskt taget allt annat i verksamheten, inklusive etik och moral: 

… det hjälper att ha en budget i balans. Alltså jag tror ändå att, eftersom det 
finns som en grund (etiken), så är det inte så att ekonomin går före, men det 
underlättar otroligt om man har en budget i balans. Därför att då kan man 
göra så mycket mera, då har vi verksamhetschefer en väldigt stor frihet att ut-
forma vår verksamhet på det sätt vi behöver … Har man det är det aldrig nå-
gon som ifrågasätter de besluten man har tagit. Men har du en dålig ekonomi 
då granskas det hela tiden. … och då blir det mycket tuffare att fatta de här 
besluten och kanske också stå upp för etik och moral … . (HS IP 2:2) 

 
Citatet ovan belyser på nytt svårigheten att få ihop etik och ekonomi. 

Man kan tänka sig att verksamhetschefens uppfattning om vem som är 
dennes uppdragsgivare, hur uppdraget ser ut och hur verksamhetschefen 
tolkar sina arbetsuppgifter påverkar identifiering och hantering av intresse-
konflikter. Intervjuerna visar att informanternas bilder av vem som är deras 
uppdragsgivare och vilket deras etiska ansvar är ser lite olika ut. Nedan ger 
jag exempel på uppfattningar som rör hur verksamhetschefen förstår och 
tolkar sitt uppdrag: 

… min personliga uppdragsgivare det är hälso- och sjukvårdsdirektören. … 
det är han som bestämmer vad jag ska göra … och då blir han min uppdrags-
givare. När jag väl sitter på plats sedan … har jag dialog med hälso- och 
sjukvårdsnämndens förvaltning, vad är det vi ska göra på vårdcentralerna, 
vilka patienter vi ska ta hand om, vilken verksamhet och hur mycket pengar 
vi ska få, vilka system vi ska använda oss av. Allting egentligen. (HS IP 1:2) 

… för att kunna ta etiskt ansvar, så måste man, det är inte som att ta ekono-
miskt ansvar. Det står inte i delegationsordningen att jag ska ta etiskt ansvar, 
utan det måste man se till själv … (HS IP 3:2) 

 
Informanten ovan pekar på att uppdragets och uppgiftens etiska innehåll och 
arbetsmetoder framstår som otydliga och helt beroende av verksamhetsche-
fen själv. En annan verksamhetschef säger om sin uppdragsgivare: 

Det är, ja alltså konkret, linjeorganisationsmässigt så är det divisionschefen 
… . Mera informellt, kan vi säga, blir det ju alla de läkare som har patienter 
som ska opereras eller intensivvårdas, … kundklinikerna som ställer krav på 
min organisations performance … (HS IP 4:2) 

 
Ytterligare en verksamhetschef resonerar: 
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Vad är huvuduppdraget för en akutmottagning? … Vad är det vi är till för? 
… Vi är till för att rädda liv. Alltså så basic måste man vara.” (HS IP 8:1) 

 
Målkonflikten som är inbyggd i styrsystemen blir ibland mycket uppenbar 
också inom informanterna själva. Exemplet nedan visar på svårigheterna för 
informanten att tolka och förstå motsägelsefullheten i uppgiften, vilket utgör 
en försvårande handlingsförutsättning: 

… samtidigt som vi också har en lagstiftning … det går inte riktigt att koppla 
ihop det, … så att det är ju en begränsning. Och det är den verklighet vi lever 
i, resurser så visst, men det får ju inte styra, skulle det styra för mycket då 
skulle inte jag jobba kvar. Då kan inte jag bara frikoppla det, för det är ju 
ändå etiska och moraliska värderingar i det här jobbet. (HS IP 5:2) 

 
Ibland tolkar vårdpersonal kostnadseffektivitet som kostnadsbesparingar. 
Och det är inte säkert att en kostnadsbesparing är det mest kostnadseffektiva. 
Mot bakgrund av detta uppfattar verksamhetschefen nedan sig ha ett mora-
liskt ansvar för att skapa förståelse bland medarbetarna för hur de bör agera: 

… det moraliska kravet på mig är ju att vi ska göra rätt varje gång till en så li-
ten kostnad som möjligt. Men för att nå dit så måste vi så att säga ha en kun-
skap som gör att alla fattar varför vi ska göra på det här lite dyrare sättet för 
då behöver vi inte göra om. (HS IP 4:2) 

 
Det finns också exempel på att verksamhetscheferna kan uppleva sig ha ett 
stort moraliskt ansvar i ledningsgruppen; att vara raka och tydliga och bidra 
till att frågorna blir belysta och debatterade från olika perspektiv, att inte 
vara tysta om det är någonting de har invändningar emot. 

Citatet nedan är intressant därför att det pekar på en central etisk proble-
matik. Är det alltid etiskt kompetent i förhållande till verksamhetschefens 
uppgift att vid en specifik intressekonflikt utgå från en roll, t.ex. att som chef 
företräda arbetsgivarens intressen i stället för att när det behövs utgå från den 
sjuka och sårbaras intresse? – att agera dygdigt i relation till eudaimonia: det 
goda. Citatet nedan utgör en del av en berättelse där en medarbetare blivit 
psykiskt sjuk och är beroende av andra för att upprätthålla sin integritet: 

En annan del som kan försvåra, … där det verkligen gäller att hålla tungan 
rätt i mun, det är när … personal är sjuk av vilken anledning som helst, och 
låta bli att gå in som medicinsk profession. För då kan det också bli väldigt 
svårt. Det är väldigt lätt, men vi har sagt att här är vi, när jag och mina chefer 
har medarbetare som är sjuka då är vi chefer. Då kan vi absolut ingenting om 
sjukdom. Men det är svårt att hålla i sär. (HS IP 8:2) 

 
Citatet ovan tyder på en ovisshet om vad som är försvarbart ur etisk syn-
punkt.  
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Vad är huvuduppdraget för en akutmottagning? … Vad är det vi är till för? 
… Vi är till för att rädda liv. Alltså så basic måste man vara.” (HS IP 8:1) 

 
Målkonflikten som är inbyggd i styrsystemen blir ibland mycket uppenbar 
också inom informanterna själva. Exemplet nedan visar på svårigheterna för 
informanten att tolka och förstå motsägelsefullheten i uppgiften, vilket utgör 
en försvårande handlingsförutsättning: 

… samtidigt som vi också har en lagstiftning … det går inte riktigt att koppla 
ihop det, … så att det är ju en begränsning. Och det är den verklighet vi lever 
i, resurser så visst, men det får ju inte styra, skulle det styra för mycket då 
skulle inte jag jobba kvar. Då kan inte jag bara frikoppla det, för det är ju 
ändå etiska och moraliska värderingar i det här jobbet. (HS IP 5:2) 

 
Ibland tolkar vårdpersonal kostnadseffektivitet som kostnadsbesparingar. 
Och det är inte säkert att en kostnadsbesparing är det mest kostnadseffektiva. 
Mot bakgrund av detta uppfattar verksamhetschefen nedan sig ha ett mora-
liskt ansvar för att skapa förståelse bland medarbetarna för hur de bör agera: 

… det moraliska kravet på mig är ju att vi ska göra rätt varje gång till en så li-
ten kostnad som möjligt. Men för att nå dit så måste vi så att säga ha en kun-
skap som gör att alla fattar varför vi ska göra på det här lite dyrare sättet för 
då behöver vi inte göra om. (HS IP 4:2) 

 
Det finns också exempel på att verksamhetscheferna kan uppleva sig ha ett 
stort moraliskt ansvar i ledningsgruppen; att vara raka och tydliga och bidra 
till att frågorna blir belysta och debatterade från olika perspektiv, att inte 
vara tysta om det är någonting de har invändningar emot. 

Citatet nedan är intressant därför att det pekar på en central etisk proble-
matik. Är det alltid etiskt kompetent i förhållande till verksamhetschefens 
uppgift att vid en specifik intressekonflikt utgå från en roll, t.ex. att som chef 
företräda arbetsgivarens intressen i stället för att när det behövs utgå från den 
sjuka och sårbaras intresse? – att agera dygdigt i relation till eudaimonia: det 
goda. Citatet nedan utgör en del av en berättelse där en medarbetare blivit 
psykiskt sjuk och är beroende av andra för att upprätthålla sin integritet: 

En annan del som kan försvåra, … där det verkligen gäller att hålla tungan 
rätt i mun, det är när … personal är sjuk av vilken anledning som helst, och 
låta bli att gå in som medicinsk profession. För då kan det också bli väldigt 
svårt. Det är väldigt lätt, men vi har sagt att här är vi, när jag och mina chefer 
har medarbetare som är sjuka då är vi chefer. Då kan vi absolut ingenting om 
sjukdom. Men det är svårt att hålla i sär. (HS IP 8:2) 

 
Citatet ovan tyder på en ovisshet om vad som är försvarbart ur etisk syn-
punkt.  
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När informanterna förhåller sig till intressekonflikter i olika roller förefal-
ler detta påverka deras förståelse av uppgiftens etiska dimensioner. Detta tar 
sig exempelvis uttryck genom att informanterna tycks ha lättare att identifie-
ra och hantera intressekonflikter när de bara är verksamhetschefer. I de fall 
informanterna exempelvis både arbetar som läkare och verksamhetschef gör 
de skilda bedömningar av situationen beroende på vilken roll de för stunden 
befinner sig i. Detta upplevs inte alltid svårt för informanterna, men det får 
av intervjuerna att döma betydelse för hur intressekonflikten identifieras och 
hanteras: 

 
… nu är det som verksamhetschef, … ingen räknar med att jag ska gå in och 
börja vårda någonstans. … Det är lättare att sitta kvar i chefsrollen. … när jag 
var på … sjukhus så var det lättare att dras in i att vara läkare och kollega …  
(HS IP 1:2) 

… vi hade en oerhört intressant diskussion igår om hur man ska göra i ett 
svårt medicinskt fall. När jag är deltagare i den diskussionen är jag doktor. … 
Du ska bestämma dig på tiondelen av en sekund, ska jag göra så eller så?… 
Då är jag inte verksamhetschef alls. … Men sedan när jag sitter på … divi-
sionsledning och vi pratar budgetfördelning, då är jag verksamhetschef och 
har ekonomiglasögonen, eller verksamhetsglasögonen på mig. (HS IP 4:2) 

 
Den etiskt intressanta frågan i exemplen ovan rör mer precist om aktören 
själv, som autonom person, ska vara moraliskt subjekt som borgar för om-
dömesgill handling i situationen, eller om det personliga moraliska ansvaret 
ska underordnas rollen som chef. På den punkten visar empirin att verksam-
hetschefer förhåller sig olika. En del förefaller stå stadigare i sig själva och 
agerar utifrån aristotelisk praktisk klokhet, medan andra orienterar mer an-
passligt utifrån de förväntningar som de uppfattar finns på chefsrollen. 

Att ha flera roller tenderar dock att försvåra identifiering och hantering av 
intressekonflikter: 

… jag är verksamhetschef, men jag är också VD med ett ekonomiskt ansvar 
gentemot en styrelse och det här är ju lite ohållbart att man har båda de posi-
tionerna, … (HS IP 7:2) 

 
Det finns också exempel i det empiriska materialet som tyder på att förmå-
gan att ta etiskt ansvar vid intressekonflikter har med existentiella aspekter 
att göra: 

Jag tror inte att jag har skaffat mig några andra etiska regler eller moral … 
riktlinjer bara för att jag är läkare … .  Jag tror att det kommer nog mycket ti-
digare, … det finns ju många doktorer som beter sig väldigt omoraliskt, eller 
oetiskt i väldigt många olika aspekter, så jag tror liksom inte att det kommer 
med legitimationen eller med reglerna, nej jag tror inte det. Jag tror att det är 
någonting som sitter djupare än så. (HS IP 8:2) 
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När informanterna förhåller sig till intressekonflikter i olika roller förefal-
ler detta påverka deras förståelse av uppgiftens etiska dimensioner. Detta tar 
sig exempelvis uttryck genom att informanterna tycks ha lättare att identifie-
ra och hantera intressekonflikter när de bara är verksamhetschefer. I de fall 
informanterna exempelvis både arbetar som läkare och verksamhetschef gör 
de skilda bedömningar av situationen beroende på vilken roll de för stunden 
befinner sig i. Detta upplevs inte alltid svårt för informanterna, men det får 
av intervjuerna att döma betydelse för hur intressekonflikten identifieras och 
hanteras: 

 
… nu är det som verksamhetschef, … ingen räknar med att jag ska gå in och 
börja vårda någonstans. … Det är lättare att sitta kvar i chefsrollen. … när jag 
var på … sjukhus så var det lättare att dras in i att vara läkare och kollega …  
(HS IP 1:2) 

… vi hade en oerhört intressant diskussion igår om hur man ska göra i ett 
svårt medicinskt fall. När jag är deltagare i den diskussionen är jag doktor. … 
Du ska bestämma dig på tiondelen av en sekund, ska jag göra så eller så?… 
Då är jag inte verksamhetschef alls. … Men sedan när jag sitter på … divi-
sionsledning och vi pratar budgetfördelning, då är jag verksamhetschef och 
har ekonomiglasögonen, eller verksamhetsglasögonen på mig. (HS IP 4:2) 

 
Den etiskt intressanta frågan i exemplen ovan rör mer precist om aktören 
själv, som autonom person, ska vara moraliskt subjekt som borgar för om-
dömesgill handling i situationen, eller om det personliga moraliska ansvaret 
ska underordnas rollen som chef. På den punkten visar empirin att verksam-
hetschefer förhåller sig olika. En del förefaller stå stadigare i sig själva och 
agerar utifrån aristotelisk praktisk klokhet, medan andra orienterar mer an-
passligt utifrån de förväntningar som de uppfattar finns på chefsrollen. 

Att ha flera roller tenderar dock att försvåra identifiering och hantering av 
intressekonflikter: 

… jag är verksamhetschef, men jag är också VD med ett ekonomiskt ansvar 
gentemot en styrelse och det här är ju lite ohållbart att man har båda de posi-
tionerna, … (HS IP 7:2) 

 
Det finns också exempel i det empiriska materialet som tyder på att förmå-
gan att ta etiskt ansvar vid intressekonflikter har med existentiella aspekter 
att göra: 

Jag tror inte att jag har skaffat mig några andra etiska regler eller moral … 
riktlinjer bara för att jag är läkare … .  Jag tror att det kommer nog mycket ti-
digare, … det finns ju många doktorer som beter sig väldigt omoraliskt, eller 
oetiskt i väldigt många olika aspekter, så jag tror liksom inte att det kommer 
med legitimationen eller med reglerna, nej jag tror inte det. Jag tror att det är 
någonting som sitter djupare än så. (HS IP 8:2) 
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… man får tänka efter, vad är viktigast här nu i vården, varför är jag chef? 
Vad vill jag? Vill jag samla ihop väldigt mycket pengar? Vill jag ha en bra 
verksamhet? … vad man prioriterar.” (HS IP 7:2) 

 
Verksamhetscheferna förefaller behöva civilkurage och mod för att lyfta upp 
kritiska frågor, och förmåga att beskriva och förklara behov så att andra får 
bättre förutsättningar att förstå vad som står på spel. Å andra sidan är inte 
allting en fråga om att komma till insikt genom en förståelseprocess. Männi-
skor har olika värderingar, vilka också behöver göras tydliga för att kunna 
hantera en intressekonflikt: 

När det gäller i sådana här chefsuppdrag så tror jag att om det är någonting 
som jag känner att det här är, det här känns inte riktigt okej, … då måste man 
göra någonting åt det. Man måste i alla fall lyfta upp det, för det kan ju vara 
som så att jag kan ju vara fel ute, men då måste jag ändå ha luftat det och fått 
en annan förklaring … (HS IP 8:1) 

… man behöver ha mod uppåt också. … att kunna förklara vad det finns för 
behov, stå upp för det man inte tycker verkar vettigt, alltså en sådan jätteko-
loss som Landstinget är, … vi får ju ibland en massa … regler och utredning-
ar och administrativa system som kommer bara nerdimpande uppifrån, och 
man måste ändå ha mod att säga vad som är möjligt tänker jag, inte bara köpa 
det bara för att det kommer från Landstingsstyrelsens förvaltning, utan tänka; 
vad kan vi göra av det här som är rimligt?  (HS IP 3:2) 

Organisatoriska handlingsförutsättningar 
Under den här huvudkategorin har jag samlat handlingsförutsättningar som 
har med uppgiftsförståelse, förhandling, organisering, kommunikation, inter-
aktion och organisationskultur att göra.  

Uppdragets formulering och avgränsning 
Intervjuerna tyder på att det finns oklarheter och/eller missnöje mellan olika 
delar av hälso- och sjukvårdens organisation, och hur dessa olika delar sam-
spelar med varandra för att nå de gemensamma målen. Oklarheter och osä-
kerhet kring uppdraget tenderar att försvåra för verksamhetschefen att identi-
fiera och hantera intressekonflikter. Verksamhetschefernas uppdrag ser olika 
ut och de tolkar och förstår innebörden av sitt uppdrag och sina uppgifter 
olika. Ur empirin framträder i huvudsak två bilder. Antingen tar verksam-
hetschefen reda på förväntningar och gör uppgiften klar för sig, eller så gör 
sig verksamhetschefen en egen bild av vad som förväntas. 

Citaten nedan exemplifierar hur verksamhetschefen ibland förhandlar 
med beställaren för att skapa klarhet kring uppdragets gränser: 
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… man får tänka efter, vad är viktigast här nu i vården, varför är jag chef? 
Vad vill jag? Vill jag samla ihop väldigt mycket pengar? Vill jag ha en bra 
verksamhet? … vad man prioriterar.” (HS IP 7:2) 

 
Verksamhetscheferna förefaller behöva civilkurage och mod för att lyfta upp 
kritiska frågor, och förmåga att beskriva och förklara behov så att andra får 
bättre förutsättningar att förstå vad som står på spel. Å andra sidan är inte 
allting en fråga om att komma till insikt genom en förståelseprocess. Männi-
skor har olika värderingar, vilka också behöver göras tydliga för att kunna 
hantera en intressekonflikt: 

När det gäller i sådana här chefsuppdrag så tror jag att om det är någonting 
som jag känner att det här är, det här känns inte riktigt okej, … då måste man 
göra någonting åt det. Man måste i alla fall lyfta upp det, för det kan ju vara 
som så att jag kan ju vara fel ute, men då måste jag ändå ha luftat det och fått 
en annan förklaring … (HS IP 8:1) 

… man behöver ha mod uppåt också. … att kunna förklara vad det finns för 
behov, stå upp för det man inte tycker verkar vettigt, alltså en sådan jätteko-
loss som Landstinget är, … vi får ju ibland en massa … regler och utredning-
ar och administrativa system som kommer bara nerdimpande uppifrån, och 
man måste ändå ha mod att säga vad som är möjligt tänker jag, inte bara köpa 
det bara för att det kommer från Landstingsstyrelsens förvaltning, utan tänka; 
vad kan vi göra av det här som är rimligt?  (HS IP 3:2) 

Organisatoriska handlingsförutsättningar 
Under den här huvudkategorin har jag samlat handlingsförutsättningar som 
har med uppgiftsförståelse, förhandling, organisering, kommunikation, inter-
aktion och organisationskultur att göra.  

Uppdragets formulering och avgränsning 
Intervjuerna tyder på att det finns oklarheter och/eller missnöje mellan olika 
delar av hälso- och sjukvårdens organisation, och hur dessa olika delar sam-
spelar med varandra för att nå de gemensamma målen. Oklarheter och osä-
kerhet kring uppdraget tenderar att försvåra för verksamhetschefen att identi-
fiera och hantera intressekonflikter. Verksamhetschefernas uppdrag ser olika 
ut och de tolkar och förstår innebörden av sitt uppdrag och sina uppgifter 
olika. Ur empirin framträder i huvudsak två bilder. Antingen tar verksam-
hetschefen reda på förväntningar och gör uppgiften klar för sig, eller så gör 
sig verksamhetschefen en egen bild av vad som förväntas. 

Citaten nedan exemplifierar hur verksamhetschefen ibland förhandlar 
med beställaren för att skapa klarhet kring uppdragets gränser: 
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Men då kan jag bli så här då att om vi, nu har vi fått den här påsen pengar och 
för det här antalet personal och det här är vårt uppdrag, då är det det vi ska 
göra. Och vad är det mer som ska göras, jo men då måste ju någon annan ha 
det uppdraget, och vem kan det då vara? Kommunen till exempel. Eller kan-
ske till och med Polisen. Så det blir en sådan dialog. (HS IP 1:2) 

… det ska vara god vård, men bara inom ramen för vårt uppdrag. Den andra 
goda vården får den andra som ska göra det, hemtjänsten eller kommunen, 
där kan jag bli lite hård ... . Men jag känner att det handlar om att jag måste 
fatta ett beslut. Jag måste ta ansvar för mina egna beslut. Jag kan inte bara bli 
stressad av ekonomin så här och bli förvirrad. (HS IP 1:2) 

 
En annan informant uppfattar det tydliga uppdraget som en förutsättning för 
att upptäcka intressekonflikter: 

… först så behöver man ha ett tydligt uppdrag, vad är mitt uppdrag och vad 
är någon annans uppdrag, det tror jag liksom är A och O. För har man inte 
det, då tror jag inte heller att man upptäcker konflikterna. Då vet du ju inte på 
vilket ben du ska stå eller vad du ska göra. (HS IP 8:1) 

 
Uppdraget som verksamhetschef uppfattas ibland som väldigt stort: 

… på något sätt tror jag att man förväntar sig i den här rollen att man ska kla-
ra av det mesta … jag tror att min chef förväntar sig det. I en chefsroll och 
verksamhetschefsroll så känner jag att nämen då har jag det ansvaret, jag har 
ett väldigt stort ansvar. … Egentligen kan väl jag känna utifrån det uppdraget 
jag har: Du ska klara allt. Det är det som det här jobbet går ut på. (HS IP 2:2) 

… det är ju ett stort uppdrag. Och ju mer man funderar på det, Herre Gud, att 
det är någon som tar det! Men det gör vi ju. (HS IP 5:2) 

 
I de fall verksamhetschefen exempelvis sitter i styrelsen på ett sjukhus, 
framstår det som en viktig kvalitet att kunna se till verksamhetens alla delar, 
inte bara till det egna verksamhetsområdet: 

Läkarrollen har oftast ett ganska begränsat patientansvar, … jag är diabetolog 
eller jag jobbar med sköldkörteln, det är mitt fokus. Men som verksamhets-
chef så måste du vidga dig och ha hela det här fokuset och prioritera på ett 
mycket tuffare sätt. Och det blir svårt om du liksom tar med dig hela dok-
torskostymen in i det jobbet. … Man har ett mycket större ansvar än de pati-
enter man har framför näsan, eller de som står på min mottagningslista eller 
mitt operationsprogram. … i ledningsgruppen så ska jag naturligtvis företräda 
verksamhetsområde akut, men jag måste kanske också vara beredd på att 
göra avkall på vissa saker för verksamhetsområdes kirurgis skull. (HS IP 8:2) 

Organisering för utveckling av etisk kompetens 
Organisering framträder som en viktig handlingsförutsättning för verksam-
hetschefen både när det gäller att identifiera och hantera intressekonflikter 
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Men då kan jag bli så här då att om vi, nu har vi fått den här påsen pengar och 
för det här antalet personal och det här är vårt uppdrag, då är det det vi ska 
göra. Och vad är det mer som ska göras, jo men då måste ju någon annan ha 
det uppdraget, och vem kan det då vara? Kommunen till exempel. Eller kan-
ske till och med Polisen. Så det blir en sådan dialog. (HS IP 1:2) 

… det ska vara god vård, men bara inom ramen för vårt uppdrag. Den andra 
goda vården får den andra som ska göra det, hemtjänsten eller kommunen, 
där kan jag bli lite hård ... . Men jag känner att det handlar om att jag måste 
fatta ett beslut. Jag måste ta ansvar för mina egna beslut. Jag kan inte bara bli 
stressad av ekonomin så här och bli förvirrad. (HS IP 1:2) 

 
En annan informant uppfattar det tydliga uppdraget som en förutsättning för 
att upptäcka intressekonflikter: 

… först så behöver man ha ett tydligt uppdrag, vad är mitt uppdrag och vad 
är någon annans uppdrag, det tror jag liksom är A och O. För har man inte 
det, då tror jag inte heller att man upptäcker konflikterna. Då vet du ju inte på 
vilket ben du ska stå eller vad du ska göra. (HS IP 8:1) 

 
Uppdraget som verksamhetschef uppfattas ibland som väldigt stort: 

… på något sätt tror jag att man förväntar sig i den här rollen att man ska kla-
ra av det mesta … jag tror att min chef förväntar sig det. I en chefsroll och 
verksamhetschefsroll så känner jag att nämen då har jag det ansvaret, jag har 
ett väldigt stort ansvar. … Egentligen kan väl jag känna utifrån det uppdraget 
jag har: Du ska klara allt. Det är det som det här jobbet går ut på. (HS IP 2:2) 

… det är ju ett stort uppdrag. Och ju mer man funderar på det, Herre Gud, att 
det är någon som tar det! Men det gör vi ju. (HS IP 5:2) 

 
I de fall verksamhetschefen exempelvis sitter i styrelsen på ett sjukhus, 
framstår det som en viktig kvalitet att kunna se till verksamhetens alla delar, 
inte bara till det egna verksamhetsområdet: 

Läkarrollen har oftast ett ganska begränsat patientansvar, … jag är diabetolog 
eller jag jobbar med sköldkörteln, det är mitt fokus. Men som verksamhets-
chef så måste du vidga dig och ha hela det här fokuset och prioritera på ett 
mycket tuffare sätt. Och det blir svårt om du liksom tar med dig hela dok-
torskostymen in i det jobbet. … Man har ett mycket större ansvar än de pati-
enter man har framför näsan, eller de som står på min mottagningslista eller 
mitt operationsprogram. … i ledningsgruppen så ska jag naturligtvis företräda 
verksamhetsområde akut, men jag måste kanske också vara beredd på att 
göra avkall på vissa saker för verksamhetsområdes kirurgis skull. (HS IP 8:2) 

Organisering för utveckling av etisk kompetens 
Organisering framträder som en viktig handlingsförutsättning för verksam-
hetschefen både när det gäller att identifiera och hantera intressekonflikter 
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och som en förutsättning för utveckling av den etiska kompetensen. Med 
organisering avser jag att samordna resurser och skapa strukturer för ett visst 
ändamål. Det kan exempelvis handla om att skapa arenor att mötas på, tid, 
nätverk och kommunikativa former.  

Flera exempel visar hur organisering kommit att främja samspelet mellan 
olika intressenter och aktörer på ett sätt som främjat den etiska kompetensen 
och därmed patientsäkerheten: 

Vi hade inga självmord på fem år. Och det här är en patientgrupp som är väl-
digt självmordsbenägen. Så … att organisera på det här sättet, integrerad öp-
pen och slutenvård, nära kontakt med patienten, nära kontakt med kommu-
nen, jättebra kontakt med anhörigorganisationer – de åren lärde mig att … 
man kan faktiskt organisera det här jäkligt mycket bättre än vi hade sett tidi-
gare. (HS IP 7:1) 

 
Genom att organisera för identifiering och hantering av intressekonflikter 
skapar verksamhetschefen också förutsättningar för reflektion, kommunika-
tion och dialog. Kommunikation förstår jag här som att parterna vid en in-
tressekonflikt ömsesidigt kan göra sig förstådda, varför förmågan att lyssna 
och uppmuntra den andres berättande blir särskilt viktig vid sidan av förmå-
gan att själv ge uttryck för tankar, känslor och argument. Citaten nedan ex-
emplifierar kommunikativa kvaliteter och ett slags pedagogisk förmåga hos 
verksamhetschefen: 

… låter människor komma till tals, beskriva sin syn på saken, att man själv 
förklarar så begripligt som möjligt bakgrunden till de beslut man kommer att 
fatta, och att man så långt möjligt låter både personal och brukare vara delak-
tiga i de beslut om förändringar som kan bli, det tycker jag är respekt egentli-
gen … (HS IP 3:1) 

… att ställa sig utanför, men också att man har ett intresse för och ett enga-
gemang för att försöka förstå olika sidor eller vad jag ska säga, att inte värl-
den är för svart-vit, för att då blir det väldigt svårt, då har man ju redan valt 
väg och då ser man kanske, man kanske inte ens ser att saker och ting är en 
intressekonflikt, eller att man redan bestämt sig för hur det ska vara och be-
stämmer sig för att de som inte tycker så de är liksom inte med i det utan att 
det här att ändå vara lyssnande … det tror jag är en tillgång. Och … någon 
slags pedagogisk förmåga att kunna förklara hur man tänker när man sedan 
ändå måste gå vidare i en sådan konflikt; vad är det för bakgrund till varför 
har vi inte kommit fram till det här, för man måste ju ha sin personals förtro-
ende … trots att man har fattat ett obekvämt beslut så har de ändå rätt att för-
stå att så här tänkte hon. De måste inte hålla med men de förstår att det här är 
genomtänkt. (HS IP 3:1) 

 
Det som i citatet ovan beskrivs som en pedagogisk förmåga omfattar också 
en kommunikativ förmåga och en förståelse för att andra aktörer har olika 
perspektiv och intressen än vad man har själv. Den kommunikativa och pe-
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och som en förutsättning för utveckling av den etiska kompetensen. Med 
organisering avser jag att samordna resurser och skapa strukturer för ett visst 
ändamål. Det kan exempelvis handla om att skapa arenor att mötas på, tid, 
nätverk och kommunikativa former.  

Flera exempel visar hur organisering kommit att främja samspelet mellan 
olika intressenter och aktörer på ett sätt som främjat den etiska kompetensen 
och därmed patientsäkerheten: 

Vi hade inga självmord på fem år. Och det här är en patientgrupp som är väl-
digt självmordsbenägen. Så … att organisera på det här sättet, integrerad öp-
pen och slutenvård, nära kontakt med patienten, nära kontakt med kommu-
nen, jättebra kontakt med anhörigorganisationer – de åren lärde mig att … 
man kan faktiskt organisera det här jäkligt mycket bättre än vi hade sett tidi-
gare. (HS IP 7:1) 

 
Genom att organisera för identifiering och hantering av intressekonflikter 
skapar verksamhetschefen också förutsättningar för reflektion, kommunika-
tion och dialog. Kommunikation förstår jag här som att parterna vid en in-
tressekonflikt ömsesidigt kan göra sig förstådda, varför förmågan att lyssna 
och uppmuntra den andres berättande blir särskilt viktig vid sidan av förmå-
gan att själv ge uttryck för tankar, känslor och argument. Citaten nedan ex-
emplifierar kommunikativa kvaliteter och ett slags pedagogisk förmåga hos 
verksamhetschefen: 

… låter människor komma till tals, beskriva sin syn på saken, att man själv 
förklarar så begripligt som möjligt bakgrunden till de beslut man kommer att 
fatta, och att man så långt möjligt låter både personal och brukare vara delak-
tiga i de beslut om förändringar som kan bli, det tycker jag är respekt egentli-
gen … (HS IP 3:1) 

… att ställa sig utanför, men också att man har ett intresse för och ett enga-
gemang för att försöka förstå olika sidor eller vad jag ska säga, att inte värl-
den är för svart-vit, för att då blir det väldigt svårt, då har man ju redan valt 
väg och då ser man kanske, man kanske inte ens ser att saker och ting är en 
intressekonflikt, eller att man redan bestämt sig för hur det ska vara och be-
stämmer sig för att de som inte tycker så de är liksom inte med i det utan att 
det här att ändå vara lyssnande … det tror jag är en tillgång. Och … någon 
slags pedagogisk förmåga att kunna förklara hur man tänker när man sedan 
ändå måste gå vidare i en sådan konflikt; vad är det för bakgrund till varför 
har vi inte kommit fram till det här, för man måste ju ha sin personals förtro-
ende … trots att man har fattat ett obekvämt beslut så har de ändå rätt att för-
stå att så här tänkte hon. De måste inte hålla med men de förstår att det här är 
genomtänkt. (HS IP 3:1) 

 
Det som i citatet ovan beskrivs som en pedagogisk förmåga omfattar också 
en kommunikativ förmåga och en förståelse för att andra aktörer har olika 
perspektiv och intressen än vad man har själv. Den kommunikativa och pe-
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dagogiska förmågan omfattar också en förståelse för att andra kanske befin-
ner sig i ett tidigare skede av en förståelseprocess: 

… måste stå ut att lyssna på det och förstå att de befinner sig någon annan 
stans än var jag är just nu och lyssna och stå ut i det ett tag för att sedan föra 
det vidare. Och där är vi ju olika … (HS IP 8:1) 

 
Empirin visar att det finns relativa svårigheter när det gäller att organisera 
för uppgiften att hantera intressekonflikter i de vardagliga arbetsprocesserna. 
En del intressekonflikter är mer omfattande och mer komplexa än andra. 
Somliga fordrar omedelbar hantering medan det finns mer tid för andra. Mot 
bakgrund av detta ser organiseringen naturligtvis olika ut från fall till fall. 
Ibland fattar verksamhetschefen ensam beslut inom loppet av några sekun-
der, ibland tar man hjälp av ett etiskt råd, och ibland organiseras arbetet i en 
systematisk process där så många intressenter som möjligt är delaktiga. Det 
senare förefaller dock mer sällsynt. Förhållandevis vanligt förefaller det 
dock att i kniviga fall ta hjälp av etikexperter. Empirin visar att etikexperter 
av olika slag; filosofer, internkonsulter, forskare eller exempelvis erfarna 
kollegor, både kan vara till hjälp och försvåra identifiering och hantering av 
intressekonflikter: 

Det finns ju som sagt de här experterna, … vi hade etikdagar för något år se-
dan där vi fick lära oss aktörsmodellen … vad det nu handlade om, men jag 
har inte jobbat med den sedan dess, men där var det väldigt intressant just hur 
man faktiskt kunde … värdera liksom vad som var viktigast och vilken prin-
cip som borde gå över någon annan och så vidare. ... så att då var det verkli-
gen runt den patienten eller olika patientfall som vi jobbade, så att den tänker 
jag, den kanske man kan använda om man behöver, eller liksom om man ty-
cker att man sitter riktigt fast i någonting. (HS IP 10:1) 

 
Citatet ovan är intressant på flera sätt. Det exemplifierar vårdgivarens möj-
lighet att organisera för lärtillfällen genom att arrangera etikdagar, samtidigt 
vittnar det om otillräckligheten av att endast ha den sortens lärtillfällen efter-
som informanten inte använt sig av kunskaperna på något systematiserat sätt 
i de vardagliga arbetsprocesserna.  

En annan informant kom att reflektera över det etiska rådets funktion: 

… jag har ju tänkt etiskt råd, men … när du sa, jag tänkte till, att egentligen 
så finns det ju en risk med ett etiskt råd att man skjuter alla frågor dit och så 
tar man inte något eget ansvar. Jag bara kom på det under tiden vi pratade nu 
… (HS IP 7:1) 

 
Det förekommer olika sätt att organisera för utveckling av etisk kompetens. 
Ett vanligt sätt förefaller vara att utvärdera arbetsprocesser i efterhand och 
att reflektera över gjorda erfarenheter: 
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… när man gör sådana här genomlysningar av intensivvård och outcome för 
patienter … så ser man ju väldigt ofta att många patienter som har dött på in-
tensivvården har liksom kostat de största resurserna de sista dygnen. Och det 
kan ju vara lite olika förklaringar men ofta blir det ju så att patienten blir 
sämre och sämre och man försöker göra mer och mer och sen så går det inte. 
Och i backspegeln kanske man skulle ha sett för tre dygn sedan att det här var 
på väg att barka utför i alla fall. (HS IP 4:1) 

 
Citatet ovan tyder på att det finns möjligheter att agera tidigare i processen 
för att använda resurserna på ett mer omdömesfullt, etiskt kompetent, sätt. 

Eftersom vissa situationer är särskilt svåra och väcker mycket känslor kan 
verksamhetschefen behöva olika former av stöd i organiseringen: 

 
… om man ska göra en förändring som är svår och som väcker känslor som 
det här gör, det är ett väldigt, väldigt starkt kraftfält, det finns små barn … 
med funktionshinder och väldigt sjuka barn, så blir det ännu starkare … och 
om man ska kunna klara av och göra någonting som man tror … skulle kunna 
vara till enstaka personers nackdel faktiskt … då måste man nog ha rätt 
mycket hjälp, jag tycker att jag hade det, jag fick ju det. ... jag hade ju resur-
ser att göra en utredning till exempel och jag hade mycket stöd av min chef 
och jag hade den här gruppen som var väldigt bra samtalspartner … så att jag 
kunde göra en grundlig analys. (HS IP 3:1) 

 
Citatet ovan visar på betydelsen av att organisera för olika former av stöd, 
inte minst för att kunna utveckla rationella emotioner och handla etiskt kom-
petent. Jag ska återkomma till den frågan i avhandlingens diskussionskapitel. 

Det är också viktigt med formella stödfunktioner: 
 

… det måste liksom finnas stödstrukturer runt omkring det här, med stöd-
strukturer menar jag liksom sådana här basala saker som att ekonomirappor-
terna som kommer är att lita på, att personaluppföljningen är rätt och liksom 
sådana saker för att ska vi kunna fatta kloka beslut och där det kan vara in-
tressekonflikter ibland då måste vi ha ett så bra underlag som möjligt.  
(HS IP 8:1) 

 
Verksamhetscheferna är ensamma med ansvar för beslut. Empirin visar dock 
att de många gånger också är ensamma i de processer som leder fram till 
beslut med etiska konsekvenser: 

… som verksamhetschef tycker jag att man är väldigt ensam, jag berättar ju 
inte för min chef eftersom det här är ett väldigt självständigt arbete att hörru 
du ’idag har jag haft de här svåra ärendena’ eller jag är van att arbeta själv så 
att jag känner att jag, jag skulle säkert kunna göra det, och få stöd och hjälp 
från min chef, men jag är van att hantera det själv. (HS IP 2:2) 

 
Förståelse, stöd och legitimitet uppifrån för att reflektion tar tid efterfrågas 
också: 
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… arbetsmiljömässigt och etikmiljömässigt så skulle jag vilja få en förståelse 
för att min personal behöver tid för reflektion, det vill säga vi kan inte hela 
tiden avkrävas patientnära produktion. … vi behöver få en acceptans för att 
faktiskt göra det här, vi har inte strukturerat, fått in, jag menar ett tag var det 
så att enda sättet att få en ledig plats, en ny ledig plats på IVA-mottagningen, 
det var när en patient dog. Och jag menar efter ett tag så blir ju den personal 
som jobbar med de förutsättningarna, de slits ju ner. (HS IP 4:2) 

 
Men organisering i form av stödstrukturer betonas också när det gäller sam-
talen kring etik och intressekonflikter, sådana samtal och kommunikativa 
former framstår som sällsynta bland informanterna: 

… det måste vara formaliserat, att man sitter ner och liksom diskuterar det. 
(HS IP 7:2) 

 
Intervjuerna visar att alla informanterna i studien har en eller flera förtroliga 
andra att tala med om kniviga frågor, etiska dilemman och intressekonflikter. 
Dessa andra kan vara allt från en anhörig hemma, en förtrolig kollega eller 
mentor, till en chefshandledare, exempelvis psykolog: 

… dels behöver man ha tid för reflektion, men så behöver man också ha boll-
plank. Så är det. Ja, alltså någon eller några att prata med. För det är en väl-
digt komplex värld och ibland så behöver man ha någon eller några liksom 
att se saker och ting ur olika perspektiv. (HS IP 8:2) 

 
Det framgår av intervjuerna att den professionella samtalspartnern sällan har 
någon särskild formell etisk kompetens. Verksamhetscheferna har som regel 
tillgång till chefshandledning för ledarskapsutveckling, men etiken framträ-
der inte som något centralt inslag:  

… sedan har jag också begärt av min chef att jag har ett bollplank utanför 
sjukhuset som är en organisationskonsult. Där jag kan bolla liksom organisa-
tions- och ledarskapsfrågor. … alltså det är inte med etiska förtecken … det 
är ju inte därför jag har begärt det. Men det är ändå så att etiken vävs in i det 
här ... (HS IP 4:2) 

 
Å ena sidan finns uppfattningar hos informanterna att de inte behöver någon 
särskild kompetens och kompetensutveckling, det är någonting som de där-
emot anser att yngre, nya verksamhetschefer behöver. Å andra sidan fram-
träder tydliga uppfattningar om att det finns ett stort och grundläggande be-
hov av utbildning, lärande och kompetensutveckling när det gäller etik: 

Kan man få tillräckliga kunskaper i etik? Alltså jag har ju lång erfarenhet av, 
jag tror att, jag vet inte vad det är för kunskap jag har men jag tror att min, 
jag har en erfarenhet av gott bemötande som jag har fått någonstans ifrån, el-
ler jag har väl jobbat med det under mina år. (HS IP 6:1) 
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… vi borde vara mer kunniga, vi saknar … kunskap om etik och vad det är 
som styr oss och hur vi kan förändra det, och instrument … vad är det som 
gör att vi bestämmer på ett visst sätt … det är inte bara det vi har fått lära oss 
på läkarutbildningen, utan det är också … omedvetna saker … (HS IP 1:1) 

 
Flera verksamhetschefer ger uttryck för att de behöver en etisk handlingsbe-
redskap som omfattar ändamålsenliga strukturer och former för reflektion 
över värden som står på spel, samt hur dessa värden bör värderas och priori-
teras på arbetsplatsen. I följande exempel framgår hur tid och organisering 
förväntas möjliggöra reflektion och lärande för utveckling av etisk kompe-
tens: 

… vi skulle behöva mer tid för reflektion och utvärdering ur det här perspek-
tivet liksom. Vi drivs ju ibland av en ilsken eller entusiastisk medborgar eller 
medarbetargrupp till ett visst ställningstagande eller ett visst beslut som vi 
kanske efter en stund kanske ’äh faan det där var inte riktigt bra alltså’. Vi 
hade en bra plan, men någonstans gick det fel, och så blev det inte bra. Att då 
sitta ner och tänka, vad gjorde vi för fel och vad skulle vi ha gjort bättre och 
vad ska vi lägga upp för plan för nästa gång? Det är vi inte strukturerade i. 
(HS IP 4:2) 

… det här vardagsrullandet är väl ungefär det man kan hinna med, men om 
det händer en större sak som man ska förändra som en stor intressekonflikt 
som jag beskrev, då tar ju det mycket tid under lång tid och då är det svårt att 
klara … för att det blir … väldigt viktigt hur man hanterar det och det kräver 
tid. (HS IP 3:1) 

 
Under intervjuerna är det flera verksamhetschefer som säger att vad verk-
samhetschefen skulle behöva för att bli bättre på att hantera etiska dilemman 
och intressekonflikter är att: 

Be om hjälp. … Att inte vara så duktig och liksom kunna … blotta sig för 
sina kollegor och säga … ’hur ska jag göra med det här? Vad tycker du om 
det här? Vad tror du om det här röntgensvaret? Behöver jag bry mig om det 
här avvikande lab-svaret?’ Och som verksamhetschef, det ser lite olika ut tror 
jag, så kan man ju behöva ha jättemycket stöd. … jag tror att det skulle vara 
väldigt mycket lättare om vi verksamhetschefer kunde fråga varandra om 
hjälp. (HS IP 8:2) 

… man skulle ha handledning. Man skulle sitta en gång i månaden, två tim-
mar eller en och en halv … bara berätta, och agendan då är etik, moral. Vad, 
hur tänker du, vad är det som har hänt? … Vi … har coaching och vi har 
handledning, organisationshandledning och chefshandledning och sådant där, 
men alltså det kan vi ju. Men … nu ska vi prata moral och etik. … Dels hur 
vi är gentemot varandra och hur vi är gentemot medarbetare och vad som 
händer då med patienter och … en del tycker att det är flum, men jag tror att 
ett sådant här möte skulle vara jätteviktigt. (HS IP 7:2) 
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Citatet ovan kan också tjäna som exempel på att verksamhetschefen kan 
uppfatta etiska problem, konflikter och dilemman som frågor som behöver 
hanteras separat, snarare än att integrera etiken i arbetsprocesserna genom 
organisering. 

Det finns ett intresse och ett behov av mer etisk reflektion. Både för med-
arbetarnas skull och för patienternas. Föreställningarna om vad etik kan in-
nebära i praktiken förefaller dock ganska allmänt hållna. Etik framstår ge-
nom intervjuerna inte som något konkret instrument att utveckla kvaliteten i 
verksamheten med.  

När det kommer till organisering av uppgiften att identifiera och hantera 
intressekonflikter förefaller inte bara handlingsarenor, tid och stöd, utan 
också vilja vara en viktig faktor: 

Ja, jag tycker inte att det är klockan som styr utan viljan. (HS IP 1:1) 
 
Svaret är intressant därför att verksamhetschefens egen vilja kan förstås som 
både handlingsförutsättning för dialog och som hinder för dialog (i det fall 
viljan att föra dialog är svag). Resultatet tyder samtidigt på att informanter-
na, trots hög arbetsbelastning, har förhållandevis stort inflytande över hur de 
prioriterar och använder sin tid: 

Tid. Jaa. Tid att tänka efter, tid att sitta ned och prata med medarbetare, tid att 
lyssna på när det trasslar någonstans, ja, tid. Jag tycker aldrig jag har tillräck-
ligt med tid.  Sedan är det ju så, att jag får lite grand skylla mig själv för att 
jag tar på mig uppdrag, jag gör mycket annat vid sidan om verksamhetschefs- 
och VD-rollen, av olika orsaker, ofta då av intresse eller av snällhet, men … 
jag ser inget problem … (HS IP 7:2) 

 
Även om det finns skillnader i möjligheter att disponera sin tid, förefaller det 
vara så att det informanten själv bedömer som viktigast för att kunna ta etiskt 
ansvar, det kan han eller hon påverka och välja själv.  

 

Organisering av arbetsflöden 
Det förefaller vara så att fokus på ekonomi inte alltid innebär ekonomisk 
effektivitet i ett lite större perspektiv. Intervjuerna tyder på ett behov av 
samordnad ekonomi, vilket också kan få goda effekter på patientsäkerhet. 
Exemplet nedan visar att den ekonomiska styrningen på organisationsnivå 
inte alltid är så rationell: 

… om man skickar en patient till ett annat sjukhus så betalar … det av-
sändande sjukhuset en patientavgift per dygn för den intensivvården … .  … 
under förra året försökte jag hävda att det här var en förlustaffär för sjukhuset 
att skicka ifrån sig … patienter för intensivvård i stället för att själv bemanna 
och ha dem här … då såg man bara … utgiftssidan … . Men när vi kom till 
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den här krassa ekonomiska situationen att … nu ska vi spara en halv miljard 
på sjukhusnivå och jag lyfte upp att förra året skickade vi femtio patienter 
utanför sjukhuset, … vi pratar om tio till femton miljoner i externa pengar 
som vi betalar ut till andra sjukhus, lägg dem på vår intensivvårdsenhet i stäl-
let … det kräver en annan bemanning … (HS IP 4:1) 

 
Att behålla patienterna på sjukhuset i stället för att skicka dem till andra 
vårdgivare skulle enligt informanten inte bara vara bra från ekonomisk syn-
punkt, det skulle också gagna patientsäkerheten: 

Det är visat att varje förflyttning av patient på det här viset, alltså drastisk 
förflyttning av patient mellan intensivvårdsenheter, förlänger intensivvården. 
Man har inte kunnat visa i någon studie som har gjorts att det äventyrar pati-
entsäkerheten i form av ökad död, men förlängd intensivvårdstid det kan man 
visa vetenskapligt. … Det är en resursfördelningsfråga … pengarna betalar 
(sjukhuset) i alla fall ut till andra vårdgivare se till att betala dem till oss i 
stället så gör vi det billigare och patientsäkrare och det jobbar vi nu med. (HS 
IP 4:1) 

 
Det framgår också att verksamhetschefens närhet till sina mottagningar, kli-
niker eller enheter har betydelse för identifiering och hantering av intresse-
konflikter. I ett fall bidrog avståndet mellan verksamhetschef och arbets-
grupp till att en personkonflikt växte till en intressekonflikt där såväl arbets-
gruppen som helhet, verksamheten och patienter blev drabbade på olika sätt: 

… i den organisationen som vi hade då så var jag ju ganska långt bort från 
mottagningen eftersom jag har suttit på ett ställe och de tio mödravårdsenhe-
terna är ju geografiskt väldigt olika långt ifrån mig kan man väl säga. Och det 
här är väl en av de enheterna som är längst bort på mottagningen. (HS IP 2:1) 

 
Om avståendet inte varit så stort hade intressekonflikten kanske också kun-
nat förebyggas: 

… där kan jag väl se en brist då i vår organisation så som den såg ut då, att 
det inte fanns en person på plats, för att jag tror att man hade upptäckt det 
mycket tidigare det som jag ser kanske när det har gått för långt.  (HS IP 2:1) 

Organisationskultur  
Intervjuerna tyder på en viss variation i fråga om med vilket djup och i vil-
ken utsträckning verksamhetscheferna talar om etik i organisationen som 
helhet och på den specifika arbetsplatsen. Den samlade bilden förmedlad 
genom intervjuerna, tyder på att etiken är försummad och när etiken kommer 
upp på agendan sker detta ofta på ett ytligt sätt eller i generella termer av 
bemötande.  

Organisationskulturen framstår som en viktig handlingsförutsättning för 
såväl identifiering och hantering av intressekonflikter, som för reflektion, 
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förståelse och lärande. Kultur är, vilket jag belyst i teorikapitlet, kopplad inte 
bara till kognitiva, utan också till de djupaste kvalitativa aspekterna av 
mänskligt samspel, som emotionella och etiska dimensioner (Alvesson & 
Berg 1988, Schein 1990). 

Citatet nedan visar att informanten uppfattar att samtal om etik inte tas på 
tillräckligt stort allvar i organisationen: 

 
… vi pratar väldigt lite om etik… alltså det pratas om etik, men inte på riktigt 
tycker jag, så här någon liten föreläsning för att göra det lite klatschigt, det 
blir lite mera lyx på något vis, inget som är så här verkligt viktigt på vårdcen-
tralen. (HS IP 1:1) 

 
Förmågan att skapa tillitsfulla miljöer framträder som en viktig förutsättning 
för att kunna lära av erfarenhet. Det rör sig om ett klimat där enskilda perso-
ner inte pekas ut och anklagas, men där man ändå kan reflektera kritiskt över 
handlandet: 

… vi har mest tagit upp etik kring suicid och Lex-Maria anmälningar, att vi 
lär oss någonting, att vi vågar diskutera utan att skuldbelägga, vad hände här? 
Var det faktiskt något som gick snett? Det är fruktansvärt obehagliga frågor, 
men mycket viktigt. (HS IP 7:2) 

… klart att man i stunder gör fel, det gör vi ju hela tiden och jag menar man 
lär sig ju av det också … men jag tror också att man måste våga erkänna det 
för sig själv och sina medarbetare att det här var fel beslut, jag tänkte helt fel. 
(HS IP 2:2)  

 
Med hög arbetsbelastning och ekonomisk press uppfattar informanterna att 
det finns en risk att man inte riktigt ser människans sårbarhet och värdighet. 
Risken att man ser patienten som en ”pinne” och inte som en person, ökar 
enligt en informant ju högre upp i hierarkin, och ju längre bort från patien-
ten, man kommer i systemet. Intressant nog väljer informanterna nedan att 
inte specifikt tala om sig själva: 

… många har, på grund av trycket utifrån tror jag på något sätt, ser inte män-
niskan, utan man handlägger objektet … och där har jag märkt en skillnad 
från det kurativa där man ser individen. Nu ska jag inte dra alla över en kam, 
men jag ser, och det är det här tuffare klimatet och alltihopa. (HS IP 5:2) 

… varje pinne är en människa. Och det där tror jag aldrig att vi får glömma 
bort. Och det finns en risk, ju högre upp man kommer i alla organisationer, 
speciellt landstingsorganisationen, att det blir precis en pinne. (HS IP 7:2) 

 
Ett öppet och tillitsfullt klimat i såväl organisationen som på den specifika 
arbetsplatsen är av stor betydelse: 
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… om det finns ett öppet klimat är det sällan så problematiskt att man har 
olika åsikter, men om det blir trångt på något vis eller att man, att det finns, 
och det kan handla om ont om pengar, osäkerhet om vad det är vi ska göra 
och så, då försvåras ju det här öppna samtalet och då blir det mycket svårare, 
så det är en sak, men sedan så tänker jag också att det kan finnas personal-
grupper som har en kultur eller som har ett problem skulle jag kanske säga, 
som gör att det är väldigt svårt att nå dem med sitt eget budskap eller liksom 
man får ingen kommunikation. (HS IP 3:2) 

 
Samtidigt som kulturen påverkar informanterna på olika sätt, tycks infor-
manterna i viss omfattning också kunna påverka kulturen. Inte minst genom 
att skapa förutsättningar för öppenhet och tillit när det gäller samtal om svåra 
etiska problem och intressekonflikter: 

Det här har jag fört in, för att tidigare var det att nästan ingen vågade dra ett 
så här knepigt fall. Och då var det någon annan som sa att så där kan man inte 
göra. Alltså det var en attityd på kliniken, därför att om man bara sa att så där 
kan man inte göra så la man ju ner, det var ingen som sa emot. (HS IP 4:2) 

Vi tycker nästan att de (patienterna) ställer till det och kommer hit och är be-
svärliga och man måste ju tänka att det här är människor som mår dåligt … .  
Sedan är det det att man ska träffa många patienter och det kan ju vara myck-
et pinnar och mycket poäng, patienter, och det är ju en sak. Man kan ju inte 
bara hålla på och stapla på varandra utan det måste finnas ett innehåll. Och 
blir då innehållet att det här är en människa som mår dåligt, jag vill hjälpa 
den här människan, sedan kan man må olika dåligt, men det hade vi tappat. 
Jag tycker fortfarande att landstingspsykiatrin har tappat det, varför patien-
terna är här. De är inte här för att vi ska få en pinne, de är inte här för att lik-
som bråka med oss, de är här för att de mår dåligt. (HS IP 7:2) 

 
Människor har olika livserfarenheter, bevekelsegrunder och motiv som på-
verkar hur man väljer att agera i en organisation. Samspelet med andra har i 
vissa situationer dessutom en tendens att skapa spänningsförhållanden. In-
tervjuerna visar att konkurrens och revirtänkande, som aspekter av organisa-
tionskulturen, försvårar identifiering och hantering av intressekonflikter. En 
informant nyanserade vid det andra intervjutillfället sitt ursprungliga utta-
lande om att en verksamhetschef bör vara läkare. Vid det andra intervjutill-
fället sa informanten: 

… om den här läkarhatten sitter på för hårt när man är verksamhetschef, då 
får man problem … . Och det kan jag säga, att är man doktor och är intern-
medicinare och ska släppa något till kirurgen så är det svårt och tvärt om. 
(HS IP 8:2) 

 
Citatet ovan tyder på att aktörer som låter sig begränsas alltför ensidigt och 
strikt i sin professionella roll som exempelvis läkare kan gå miste om det 
större etiska perspektiv som är nödvändigt i relation till verksamhetschefens 
uppgift och ansvar.  
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tervjuerna visar att konkurrens och revirtänkande, som aspekter av organisa-
tionskulturen, försvårar identifiering och hantering av intressekonflikter. En 
informant nyanserade vid det andra intervjutillfället sitt ursprungliga utta-
lande om att en verksamhetschef bör vara läkare. Vid det andra intervjutill-
fället sa informanten: 
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får man problem … . Och det kan jag säga, att är man doktor och är intern-
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Citatet ovan tyder på att aktörer som låter sig begränsas alltför ensidigt och 
strikt i sin professionella roll som exempelvis läkare kan gå miste om det 
större etiska perspektiv som är nödvändigt i relation till verksamhetschefens 
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 En annan informant pekar också på revirtänkande som hinder för identifie-
ring och hantering av intressekonflikter: 

Och sekreterarna kan man tycka att de sitter vid sidan om och skriver, men de 
har väldigt mycket insyn i de olika datasystemen och säkerhetssystemen. De 
var egentligen de som snabbast kunde se … vissa saker i kassasystem … och 
då skulle man kunna få mer resurser och där stod vi då på lite olika nivå och 
funderade. Och doktorerna tänker att det kan väl inte sekreterarna bedöma – 
det var svårt att få igång processerna. (HS IP 1:1) 

 
Intervjuerna tyder också på att engagerade verksamhetschefer kan uppleva 
sig som ett hot för sina högre chefer. När verksamhetschefer vill driva frågor 
och kommer med idéer till förbättring i fråga om en intressekonflikt uppfat-
tar de att överordnade chefer tar detta som ett krav, i stället för att föra en 
dialog om saken. Informanten nedan upplever det svårt att få gehör för etiska 
frågor från ledningen i organisationen, varför informanten valde att inte gå 
vidare med det som informanten uppfattade vara roten till en intressekon-
flikt: 

… för mig har det blivit att hantera mitt uppdrag, att få det här att flyta på. 
(HS IP 5:2) 

 
Mer eller mindre konstant ryktesspridning kan också försvåra identifiering 
och hantering av intressekonflikter: 

… det är mycket revir och det är mycket prestige och det är hela tiden så 
mycket fördomar och rykten, och man gör sig sanningar om saker som man 
kanske egentligen inte vet någonting om. … de (medarbetarna) är rädda för 
att andra kan komma att tycka att det är konstigt … (HS IP 9:1) 

Avslutning 
I det här resultatkapitlet har jag behandlat verksamhetschefens handlingsför-
utsättningar för att identifiera och hantera intressekonflikter. Empirin tyder 
på att det finns handlingsförutsättningar på såväl systemnivå som organisa-
tionsnivå vilka påverkar verksamhetschefens förmåga att identifiera och 
hantera intressekonflikter, d.v.s. som påverkar verksamhetschefens etiska 
kompetens. 

En viktig handlingsförutsättning som informanterna har svårt att komma 
till rätta med är att styrsystemen inverkar så kraftfullt på deras handlande att 
detta hämmar den etiska kompetensen. Verksamhetscheferna får exempelvis 
inte ihop de ekonomiska kraven med kraven på etiska prioriteringar. Empirin 
visar också att verksamhetscheferna tenderar att anpassa sig till, ge vika för 
ekonomiska och målrationella krav och argument, på bekostnad av etiska 
värden. Möjligen kan detta i sin tur ha att göra med handlingsförutsättningar 
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på organisatorisk och individuell nivå, som avsaknad av organisering; struk-
turer och former för etisk dialog och analys, och att verksamhetscheferna 
anser sig sakna teoretiska kunskaper i etik och att de har svårt att språksätta 
sin etiska praktik, särskilt i fråga om känslor och emotioner. Det finns också 
föreställningar om att etik och moral har med generellt bemötande att göra 
och inte så mycket med systematisk etisk analys av verksamhetens kvalitati-
va innehåll och konkreta hantering av intressekonflikter.  

Tillsammans förefaller detta att göra etiken till en förhållandevis lättviktig 
aspekt av hälso- och sjukvårdens verksamhetsledning. Jag vill än en gång 
understryka att vi nu inte talar om vårdetik i det enskilda patientfallet, utan 
om verksamhetschefens etiska kompetens i samband med identifiering, pre-
cisering och hantering av intressekonflikter. 

Jag vill också peka på att det finns exempel i materialet som visar att det 
är möjligt att påverka handlingsförutsättningarna för identifiering och han-
tering av intressekonflikter, och därmed för etisk kompetens. För att sådan 
påverkan ska komma till stånd agerar verksamhetschefen autonomt, tolkar 
och förstår sin uppgift i relation till verksamhetens syfte, agerar med civilku-
rage, empati, reflektion över egna och andras känslomässiga reaktioner och 
sakförhållanden. Verksamhetschefen skapar också former för delaktighet 
och dialog för att skapa ömsesidig förståelse av de värden som står på spel.  

Som vi kan se framträder återigen såväl svårigheten att skapa jämvikt 
mellan målrationalitet och värderationalitet, som svårigheten att språksätta 
sin etiska praktik som viktiga teman för fortsatt diskussion. Även organise-
ring för tillämpning och utveckling av etisk kompetens framträder som ett 
viktigt tema att behandla i diskussionskapitlet. 
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11. Slutsatser och diskussion 

I det här kapitlet sammanfattar jag resultaten från den empiriska analysen i 
föregående tre kapitel. Därefter för jag en diskussion genom att sätta studi-
ens huvudresultat i relation till avhandlingens teoretiska utgångspunkter. 
Efter diskussionen ger jag utifrån min analys och diskussion några förslag på 
pedagogiska ingripanden i syfte att öka verksamhetschefens etiska kompe-
tens. Slutligen följer rekommendationer för framtida forskning. 

Den empiriska analysen i sammanfattning 
Informanterna identifierar såväl målkonflikter, prioriteringskonflikter, lojali-
tetskonflikter som maktkonflikter som intressekonflikter. När vi kommer till 
frågan om hur verksamhetscheferna identifierar ovanstående intressekonflik-
ter visar resultatet att känslor ofta indikerar att någonting informanterna upp-
fattar som värdefullt är hotat. Dessa känslor driver i vissa fall informanterna 
att undersöka saken närmare. I andra fall bidrar känslorna till att man agerar 
defensivt. Reflektion och granskning av egna och andras känslor och emo-
tioner hjälper verksamhetschefen att identifiera och precisera intressekon-
flikter. Ibland sker detta genom frågor som informanten ställer till sig själv: 
Vill jag vara med och göra det här? Är det här verkligen en riktig priorite-
ring? Vems behov ska jag ta hänsyn till? Reflektionen är i vissa fall också 
kombinerad med inlevelse i t.ex. patientens eller medarbetarens situation. 
Informanterna identifierar också intressekonflikter med hjälp av exempelvis 
systematiska styrinstrument som jämställdhetsplan och i mer sällsynta fall 
genom att själva skapa former för delaktighet och dialog för att precisera 
intressekonflikter tillsammans med olika personalkategorier. Ofta identifie-
ras intressekonflikter som en konsekvens av motstridiga och omöjliga poli-
tiska och administrativa direktiv som försätter verksamhetschefen i en pres-
sad situation. Å andra sidan framstår dessa intressekonflikter inte primärt 
som etiska problem för informanterna utan som vilken annan chefsuppgift 
som helst som behöver lösas. 

Informanterna har inte några särskilda rutiner och former för att precisera 
intressekonflikter. Stödstrukturer och teoretiska begrepp för att analysera 
etiska problem, s.k. etisk analys, finns på något enstaka håll men används 
inte av någon verksamhetschef i studien. Intressenter involveras som regel 
först när intressekonflikten redan är identifierad och preciserad och ska han-
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teras. Informanterna skiljer sig åt beträffande aktiva och passiva förhåll-
ningssätt när de identifierar och preciserar intressekonflikter. Det betyder att 
de är olika aktiva, eller helt passiva, när det gäller att skapa förutsättningar 
för dialog och delaktighet innan beslut om åtgärder fattas i intressekonflik-
ten. Intressant är att en informant genom reflektion mellan de båda intervju-
tillfällena upptäckte att etiska begrepp som intressekonflikt hjälpte till att 
identifiera nya intressekonflikter.  

 Informanterna förefaller anstränga sig mycket för att lösa de intressekon-
flikter som uppstår. Detta sker framförallt genom att interagera, organisera 
och utöva ledarskap och med hjälp av samlad kunskap och erfarenhet. Det 
sker med magkänsla och sunt förnuft. Liksom med hjälp av traditionell ma-
nagement och ekonomistyrning, snarare än med hjälp av dygd, etiska kun-
skaper, analysmetoder för etiska bedömningar och arbetsformer lämpade för 
etisk analys och bedömning. Informanterna hanterar intressekonflikter på 
olika sätt. Några informanter är betydligt mer förtrogna än andra med exem-
pelvis etiska begrepp, emotioner och dialogiska arbetsformer. Även uppfatt-
ningar om värdegrunder och praktiska erfarenheter av att arbeta med sådana 
skiljer sig åt. Verksamhetscheferna hanterar ofta intressekonflikter ensamma. 
Ibland tar de hjälp av erfarna kollegor, etikexperter eller konsulterar ett etiskt 
råd utanför verksamheten. Ibland arrangerar de mötesplatser bara för läkare, 
eller där flera olika yrkesgrupper får möjlighet att diskutera och argumente-
ra. Det senare framträder dock som mer ovanligt. Informanterna har som 
regel tillgång till professionell chefshandledning. Fokus är på ledarskap och 
verksamhetsstyrning, inte specifikt på etik och hantering av intressekonflik-
ter. Ett särskilt intressant fenomen som framträder i samband med hantering 
av intressekonflikter, t.ex. behovsprioriteringar, är att verksamhetschefen 
börjar med professionsetiska värden som rör patientens väl, men när verk-
samhetschefen upptäcker att det inte går ihop sig ekonomiskt så byter 
han/hon handlingslogik och börjar istället med att fråga sig vad pengarna 
räcker till. I relation till rationaliseringar formuleras begreppet patientsäker-
het ibland om till vad som är minst patientosäkert. I mötet med olika intres-
senter kan verksamhetschefen vidare ställas inför påtryckningar där motiven 
avviker från av landstinget beslutad prioriteringsordning. Det kan röra sig 
om klinikers motiv och intressen i fråga om ekonomi, eller att stärka sin 
position på marknaden. Begreppet akut används ibland av olika kundkliniker 
för att få snabb tillgång till en operationssal och därigenom öka sitt eget pati-
entflöde. Detta försvårar intentionen att prioritera den patient som har det 
största behovet av vård.  

Det förefaller finnas en god förmåga bland informanterna att utöva gene-
rellt ledarskap och organisera arbete i samband med exempelvis rationaliser-
ingar och omorganisationer. Det visar sig t.ex. genom förmåga till analys, att 
skapa former för delaktighet, nätverkande, att ta fram underlag för och fatta 
beslut. När vi kommer till etiska frågor som intressekonflikter och dilemman 
har informanterna betydligt större svårigheter och flera uttrycker behov av 
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utbildning och handledning i etik som går på djupet och är till konkret an-
vändning i den specifika verksamheten. Samtidigt finns uppfattningen att det 
främst är andra, eller nya verksamhetschefer som behöver utbildning i etik.  

Det finns vidare en osäkerhet beträffande vilka konkreta uppgifter, krav 
och förväntningar som finns på verksamhetschefen. Verksamhetschefen ska 
klara allt, som en informant sa, men vet inte riktigt vad närmaste chefen 
förväntar sig. Verksamhetschefen lutar sig mot olika styrdokument och re-
kommendationer från exempelvis Socialstyrelsen, men dessa direktiv och 
rekommendationer behöver tolkas, förstås och omsättas i ett specifikt sam-
manhang.  

Det finns skillnader i upplevda möjligheter och förmågor att påverka styr-
systemen. Även om det finns variationer beroende på arbetsplats, förefaller 
verksamhetscheferna ha ett förhållandevis stort handlingsutrymme: De kan 
själva påverka och välja hur de ska handla inom vissa givna ramar. Och de 
väljer att handla olika. Några anpassar sig mer instrumentellt och strikt än 
andra till de direktiv som kommer, andra förhåller sig mer kritiskt, fantasi-
fullt och dynamiskt; sätter sig in i styrsystemen, interagerar med andra och 
påverkar där det är möjligt när det behövs.   

Förmågan att uppfatta och språksätta uppgiftens etiska dimensioner fram-
står som en viktig handlingsförutsättning för etisk kompetens. Vidare före-
faller hälso- och sjukvårdens kultur, organisation och styrsystem i vissa av-
seenden att försvåra för verksamhetschefen att handla värderationellt. Exem-
pel på detta är 1) den gällande normen om vilka frågor som kan och bör tas 
upp på ledningsgruppsmöten, liksom 2) att uppföljning av verksamhet i hu-
vudsak sker i ekonomiska termer och inte i termer av hur många liv man 
räddar eller hur många patienter som blir friska och kommer åter i arbete. 
Slutligen 3) genom att den ledarskapsutbildning som ges i huvudsak är inrik-
tad på verksamhetsledning och inte på etik och hantering av intressekonflik-
ter. Vidare finns i styrsystemen inbyggda målkonflikter som försvårar han-
teringen av intressekonflikter. Resultatet visar slutligen att såväl förmågan 
till reflektion, kommunikativa kvaliteter, utrymme och viss struktur för re-
flektion, som ett öppet, stödjande klimat utgör centrala handlingsförutsätt-
ningar för identifiering och hantering av intressekonflikter. 

 
Mot bakgrund av avhandlingens resultatredovisning och ovanstående sam-
manfattning anser jag mig ha besvarat avhandlingens styrande forsknings-
frågor: 
• Vad för slags intressekonflikter identifierar verksamhetscheferna? 
• Hur identifierar och preciserar informanterna intressekonflikter? 
• Hur hanterar informanterna intressekonflikter? Vilken kompetens kom-

mer till uttryck? 
• Vad underlättar respektive försvårar verksamhetschefens identifiering och 

hantering av intressekonflikter? Vilka handlingsförutsättningar förelig-
ger? 
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Diskussion 
Vad säger nu det samlade empiriska resultatet? Nedan diskuterar jag fem 
centrala teman i relation till avhandlingens teoretiska utgångspunkter.  
 
Dessa teman är: 
• Bristande jämvikt mellan målrationalitet och värderationalitet 
• Emotionernas fundamentala roll 
• Språksättningsproblemet 
• De explicita värdegrundernas och riktlinjernas begränsade och 

 begränsande funktion  
• Bristen på förutsättningar för utveckling av etisk kompetens 

Bristande jämvikt mellan målrationalitet och värderationalitet 
Som vi har sett inverkar styrsystemen så kraftfullt att verksamhetscheferna 
inte lyckas att skapa jämvikt mellan målrationalitet och värderationalitet i 
den praktiska hanteringen av intressekonflikter. Detta medför att verksam-
hetschefen många gånger tenderar att låta professionsetiken underordnas 
ekonomiska hänsynstaganden – vilket får en negativ inverkan på verksam-
hetschefens etiska kompetens. Verksamhetscheferna har förvisso argumente-
rat utifrån såväl målrationella föreställningar och värderingar med ekono-
misk effektivitet, rationaliseringsvinster och ”budget i balans” i fokus, som 
utifrån professionella värderationella föreställningar och värderingar med 
exempelvis patientsäkerhet, ansvar och vårdbehov i fokus. Men när det 
kommer till skarpa lägen, en konkret intressekonflikt som ska hanteras, tar 
målrationaliteten som regel över och avgör besluten. Detta visar sig exem-
pelvis genom att informanten vid prioriteringskonflikter börjar med etiska 
värden som patientsäkerhet, patientens väl, rättvisa och god vård, men när de 
upptäcker att det inte går ihop sig ekonomiskt, så byter de handlingslogik 
och frågar sig i stället vad pengarna räcker till. Detta innebär samtidigt att 
den prioriteringsordning som Prioriteringsutredningen föreslog12  inte tilläm-
pas i praktiken. I denna ordning ska kostnadseffektivitetsprincipen tillämpas 
först efter det att man uppfyllt både människovärdes- och behovs- och soli-
daritetsprincipen.  

Jämvikten mellan målrationalitet och värderationalitet är svår att uppnå 
också på ledningsgruppsmöten. På dessa möten dominerar enligt empirin 

                                                      
 
12 I prioriteringsordningen anges följande principer i rangordnad följd: 
• Människovärdesprincipen – alla människor har lika värde och samma rättigheter oberoende 
av personliga egenskaper och funktioner i samhället 
• Behovs- och solidaritetsprincipen – den som har störst behov av vård skall ges företräde 
• Kostnadseffektivitetsprincipen – sjukvårdens resurser ska användas där de gör mest nytta, 
behandlingar som är kostsamma men troligen inte effektiva skall inte sättas in. (SOU 1995:5). 
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frågor om verksamhetsledning med fokus på organisation, ekonomi och 
budget. Det förefaller enligt resultatet svårt för verksamhetschefen att i dessa 
sammanhang föra in etiska aspekter och professionsetiska frågor; intresse-
konflikter och dilemman inom ramen för verksamhetschefens uppdrag. Kan-
ske uppfattar verksamhetschefen inte etiken som sin uppgift? Det förefaller 
inte heller självklart för verksamhetschefen att vända sig till överordnad chef 
för att diskutera intressekonflikterna.  

Hur kommer det sig då att jämvikten är så svår att uppnå? Först och 
främst är det viktigt att förstå verksamhetschefernas handlande i relation till 
den organisation de är verksamma i. Den regleras av flera lagar och förord-
ningar och det finns inbyggda målkonflikter som verksamhetschefen har att 
förhålla sig till. I den byråkratiska organisation som hälso- och sjukvården 
utgör har det genom åren också utvecklats en stark kultur som i vissa avse-
enden kan tänkas begränsa verksamhetschefernas handlingsförutsättningar. 
Jag ska emellertid lyfta fram några aspekter som ligger närmare verksam-
hetschefen själv och sådana aspekter som verksamhetschefen har någon rim-
lig möjlighet att påverka. 

Man kan exempelvis tänka sig att det faktum att verksamhetschefen har 
relativt goda kunskaper i verksamhetsledning, ett väl utvecklat språk liksom 
arbetsmetoder och stödsystem för detta, gör verksamhetschefen till en rela-
tivt stark företrädare för målrationaliteten. Därtill tyder resultatet på att styr-
instrument för uppföljning av verksamheten mäter ekonomi och budgetupp-
fyllelse snarare än hur många liv som räddas eller hur många patienter som 
blir friska och kommer åter i arbete. Vidare erbjuds verksamhetschefen ut-
bildning och handledning när det gäller verksamhetsutveckling och ledar-
skap. Enligt informanterna omfattar denna utbildning och handledning inte i 
nödvändig och tillräcklig omfattning värderationella frågor som etik, vilket 
sannolikt är till förfång för verksamhetschefens etiska kompetens. Etiken blir 
mest på ytan som några informanter säger, inte instrument för att identifiera 
och hantera konkreta intressekonflikter. Detta gör sammantaget att verksam-
hetscheferna själva, liksom stödstrukturerna och kulturen förefaller mer rus-
tade att handla i enlighet med den målrationella logiken än den värde-
rationella. Å andra sidan har flera informanter lång yrkeserfarenhet, läkarut-
bildning, sjuksköterskeutbildning eller annan vårdutbildning med tillhörande 
yrkesetik. Några informanter har också ett särskilt intresse och engagemang 
för etikfrågor i verksamheten. Att också läkarna, som utöver sin yrkesetik 
även har mandat och en stark ställning inom hälso- och sjukvårdens organi-
sation, har vissa svårigheter att hävda värderationaliteten i samband med 
hantering av en intressekonflikt i rollen som verksamhetschef framstår som 
anmärkningsvärt.  

De relativa bristerna i problemformuleringsfasen, problem setting (Schön 
2009), bidrar rimligen också till att jämvikten mellan målrationalitet och 
värderationalitet är svår att uppnå. Dessa relativa brister för med sig att de 
värderationella aspekterna av en intressekonflikt inte blir tillräckligt belysta, 
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tydliggjorda och förankrade. De riskerar helt enkelt att inte komma med på 
dagordningen när intressekonflikten ska hanteras. Jag ska återkomma till 
denna problemformuleringsfas i diskussionen av språksättningsproblemet. 

Med hjälp av begreppen theory-in-use och dess handlingsprinciper 
(Argyris 1991) kan man även förstå verksamhetschefens svårigheter att lyfta 
värderationella aspekter på ledningsgruppsmöten och till överordnade chefer 
som försvar mot att känna sig hotad, generad, sårbar eller inkompetent. De 
defensiva handlingarna fungerar därmed som hinder för lärande och profes-
sionell utveckling, och i det här sammanhanget för ökad jämvikt mellan mål-
rationalitet och värderationalitet. 

Verksamhetschefen upplever också att exempelvis politiker genom olika 
beslut, regler och bestraffningar (bl.a. i fråga om vårdgarantin) hetsar dem 
till målrationella effektiviseringsprocesser. Detaljstyrning och ensidiga mål-
rationella krav uppifrån hindrar verksamhetschefen från professionell yrkes-
utövning. Det förefaller med andra ord vara så att olika maktförhållanden i 
hälso- och sjukvårdens styrsystem motverkar såväl jämvikt mellan målratio-
nalitet och värderationalitet som verksamhetschefens etiska kompetens. Med 
Coopeys terminologi kan man säga att aktörernas (verksamhetschefernas) 
handlingsutrymme och möjlighet till delaktighet begränsas av maktförhål-
landen i organisationen (Coopey 2004). Detta gör i sin tur att lärandet i or-
ganisationen påverkas och styrs av de diskurser och maktförhållanden som 
råder. Olika aktörer som känner att deras makt i organisationen är hotad 
kommer sannolikt att agera med försvar i relation till de möjligheter som 
finns med kollektivt lärande. De önskar ingen förändring. Dessa maktförhål-
landen; dominerande värderingar, intressen och övertygelser riskerar att 
kuva potentialen för lärande (ibid.) och hämmar såväl jämvikt, verksamhets-
chefens etiska kompetens som kollektivt lärande i organisationen.  

Det finns dock några få exempel i det empiriska materialet som visar hur 
verksamhetschefen faktiskt ingriper i styrsystemen för att nå ökad jämvikt 
och därmed att skapa rättvisa och rimliga förutsättningar för verksamheten 
att bedriva god och patientsäker vård. Dessa exempel vittnar om den enskil-
da aktörens makt och möjlighet att interagera med andra aktörer och påverka 
den kultur och de maktförhållanden som råder i organisationen. Detta inne-
bär att verksamhetschefen i viss mån kan påverka handlingsförutsättningarna 
för ökad jämvikt mellan målrationalitet och värderationalitet – vilket är ett 
uttryck för kompetens i allmänhet (Ellström 2006) och etisk kompetens i 
synnerhet. Detta handlande kan också förstås utifrån det aristoteliska be-
greppet fronesis: praktisk klokhet baserad på dygd. I syfte att handla gott och 
riktigt sätter sig verksamhetschefen in i de sakförhållanden och arbetssätt 
som framstår som oriktiga och som gör henne arg. Hon för dialog med andra 
aktörer som har adekvat kunskap att tillföra i frågan. Slutligen vänder hon 
sig till den överordnade chef som har makt att besluta om handlingsförut-
sättningarna. Därmed förefaller verksamhetschefen agera med praktisk klok-
het baserad på såväl intellektuella som moraliska dygder. Man kan tänka sig 
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att bara lyfta frågan i en etiskt knivig situation kan fordra ett visst mod – och 
att detta mod behöver kompletteras med viss försiktighet (Knauer 2002) för 
att verksamhetschefen inte ska bli dumdristig och okänslig inför sig själv och 
andra – eller för att väcka onödigt motstånd. 

Det är enligt min uppfattning emellertid en orimlig börda att lägga på 
verksamhetschefernas axlar att de ensamma ska bära ansvaret för att uppnå 
jämvikt. Det fordras insatser, rimliga handlingsförutsättningar, också av 
politiker och andra aktörer i styrsystemen.  

Emotionernas fundamentala roll 
Det empiriska resultatet visar att känslor finns närvarande i praktiskt taget 
hela den process som börjar med att verksamhetschefen identifierar och pre-
ciserar en intressekonflikt, till dess intressekonflikten är färdighanterad. 
Ibland också längre än så eftersom minnen som lever kvar hos verksamhets-
chefen också är förknippade med känslor. Det finns därför goda skäl att pla-
cera känslor och i synnerhet emotioner i centrum för avhandlingens diskus-
sion. Känslor som utgör värdeomdömen om sakförhållanden kallar jag i 
likhet med Nussbaum (Nussbaum 1997) för emotioner. En medvetenhet om 
egna och andras emotioner liksom en förmåga att kommunicera dessa utgör 
en grundläggande kvalitet i den etiska kompetensen. 

Att känslor och emotioner framträder som så centrala vid identifiering 
och hantering av intressekonflikter i praktiken blir intressant också mot bak-
grund av den moralfilosofiska kunskapstraditionen som sedan antiken har 
dominerats av uppfattningen att etiska och moraliska problem ska lösas med 
hjälp av det rena förnuftet, det vill säga utan inblandning av känslor. Och 
man kan på ett sätt förstå varför. Känslor driver ju många gånger människor 
till att handla hämmat eller överilat, på ett oreflekterat och omdömeslöst sätt.  

Denna gamla, normativa, och av stora filosofer burna tradition sätter fort-
farande spår i samhälle och arbetsliv. Vi ser till exempel normativa yrkes-
etiska regler, värdegrunder och riktlinjer som förväntas vägleda handlingar 
på ett etiskt och moraliskt sätt i organisationen.  

Känslorna som uppstår i samband med intressekonflikter upplevs ofta 
som svåra både för verksamhetschefen och för andra aktörer. De känslor 
som uppstår och som jag inte definierar som emotioner kan exempelvis 
handla om rädslan att inte duga i andras ögon, att komma utanför gemenska-
pen eller att ens eget möjliga ställningstagande skulle innebära att aktören 
också väljer sida på ett sätt som innebär att man riskerar att göra en person 
illa eller att få ovänner, att vara illojal. Detta skulle snarare kunna förstås 
med Kierkegaards (1963) ångestbegrepp att en sida av en person är rädd för 
vad den andra sidan av personen vill. Ångestkänslan har till skillnad från 
emotionen inte något objekt (Tillich 1962). Den rör inte något konkret sak-
förhållande utan själva intigheten: tomhet, förlust, meningslöshet och förtap-
pelse (ibid.). 
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 Enligt empirin förefaller det vara så att känslor, vid hantering av en kon-
kret intressekonflikt, väger tyngre än riktlinjer och etiska principer. Även om 
verksamhetscheferna hämtar in fakta, analyserar och prioriterar, så väljer de 
mer eller mindre medvetet att låta sig styras av sina känslor när de fattar 
beslut. Detta sker i två riktningar: dels går de på intuition eller magkänsla13, 
dels förefaller de undvika att känna sig otillräckliga eller inkompetenta. Det 
senare stämmer väl överens med Argyris teori om högre chefers handlingar; 
den universella tendensen att bevara kontroll och undertrycka negativa käns-
lor i syfte att slippa känna sig sårbar, inkompetent eller skamsen (Argyris 
1991).  Ibland driver känslorna aktören att handla klokt vid en intressekon-
flikt. Ibland driver känslorna aktören att handla på ett mer affekterat och 
oreflekterat sätt som gör att både patienter och medarbetare kan fara illa eller 
till och med skadas allvarligt. Att försöka bortse helt från de alltjämt närva-
rande känslorna i praktisk etik på grund av deras nyckfullhet och otillförlit-
lighet som etisk vägvisare förefaller dock omdömeslöst. De finns där ju ändå 
och påverkar aktörernas val och handlingar även om aktören i stunden kan-
ske inte är medveten om det. Sannolikt är det också därför, åtminstone till 
viss del, som etiska koder inte får önskat genomslag i praktiken. De hjälper 
inte när intressen och värden kommer i konflikt, maktförhållanden kommer i 
gungning och känslorna dominerar på handlingsarenan. Istället kan man 
välja att lära sig någonting om hur man kan handskas klokt med känslorna. 

Det är känt sedan tidigare att emotioner är betydelsefulla vid identifiering 
av intressekonflikter. Aktören känner exempelvis upprördhet eller ilska för 
att inte kunna ge sina medarbetare förutsättningar för sitt arbete, för att nå-
gon patient eller patientgrupp blir orättvist eller felaktigt behandlad. Kanske 
får en patient eller brukare inte den vård de behöver och har rätt till. Verk-
samhetscheferna känner oro eller rädsla inför ett visst beslut som de bedö-
mer kan leda till oönskade konsekvenser för patienters trygghet och säkerhet. 
Det vill säga här kan finnas både känslor och emotioner närvarande14. Sådan 
oro och rädsla, visar det empiriska resultatet, uppstår också om verksamhets-
chefen står inför ett beslut som riskerar att leda till försämring av arbetsmil-
jön och att medarbetare kanske blir sjuka eller säger upp sig. Men känslor 
och emotioner är i hög grad också närvarande när verksamhetschefen hante-
rar intressekonflikter och fattar beslut som får etiska konsekvenser. Detta 
förhållande är etiskt komplicerat eftersom känslorna och emotionerna kan 
driva verksamhetschefen att handla såväl rationellt som irrationellt 
(Nussbaum 2000).  Inte bara känslorna, utan också emotionerna kan vara 
opålitliga som etiska vägvisare eftersom emotionerna kan leda etiskt fel om 
aktören inte kritiskt granskar dessa emotioner och om de grundar sig på för-

                                                      
 
13 Begreppen intuition och magkänsla används här i en bred och allmän betydelse. 
14 Med känslor avser jag någon form av medvetenhet om en affektiv reaktion (Nathanson 
1994). Med emotion avser jag ett värdeomdöme som rör sakförhållanden (Nussbaum 1990). 
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svar, bristande kunskap, egenintressen och fördomar (ibid.). Att bli arg på en 
medarbetare för att man känner sig stressad och otillräcklig av skäl som 
medarbetaren inte rår för är inte att betrakta som en rationell emotion. En 
kritisk granskning av emotionen skulle förhoppningsvis leda till självinsikten 
att man skyllde på andra i stället för att bättre förstå och ta ansvar för sin 
egen situation och sina egna frustrerade behov. 

Empirin visar att verksamhetschefen ibland känner på sig att ett planerat 
och avsett beslut riskerar att leda etiskt fel. Hon eller han upptäcker kanske 
också vid närmare granskning att underlaget för beslutet faktiskt är bristfäl-
ligt eller till och med felaktigt. Hur agerar verksamhetschefen då? 

Nedan illustrerar jag två olika empiriska handlingsmodeller som vuxit 
fram ur analysen av mitt datamaterial, Handlingsmodell I och Handlingsmo-
dell II, vilka omfattar såväl verksamhetschefernas identifiering som hanter-
ing av intressekonflikter.  

 

Tabell 3: Empiriska handlingsmodeller: Handlingsmodell I och Handlingsmodell II. 
Handlingsmodellerna visar kvalitativt olika handlingsstrategier som informanterna 
tillämpar i samband med identifiering och hantering av intressekonflikter. 

 
 Identifiering 

 
Hantering 

     Handlingsmodell I 
 

Rationella emotioner Irrationella emotioner 

Handlingsmodell II 
 

Rationella emotioner Rationella emotioner 

 
 
Tabell 3 illustrerar två olika handlingsmodeller som aktörerna handlar efter. 
I den första handlingsmodellen uppfattar aktören ett spänningsförhållande i 
samband med att intressekonflikten identifieras. Aktören har å ena sidan 
gjort en bedömning att det fordras ytterligare analyser och förslag för att 
man inte ska fatta ett beslut som riskerar att få etiskt negativa konsekvenser 
för såväl patienter som medarbetare. Emotionen som kommer till uttryck i 
samband med denna bedömning är oro för patienternas hälsa och medarbe-
tarnas arbetsmiljö. Å andra sidan uppfattar aktören att det inte finns tid och 
resurser för en mer omfattande analys före beslut. Det som nu händer vid 
hanteringen av intressekonflikten är att aktören, utan dialog med andra i 
gruppen eller genom att i efterhand korrigera sin egen bild av situationen, 
börjar att tvivla på sin egen ursprungliga rationella emotion: Går den verkli-
gen att lita på? Beslutsunderlaget som finns kanske är tillräckligt ändå. De 
andra i ledningsgruppen eller projektgruppen kanske har rätt. Det som ur-
sprungligen var en rationell emotion, ilska över brister och missförhållanden 
transformerades till en irrationell emotion: en rädsla att inte klara uppgiften, 
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att känna sig inkompetent, att inte kunna leva upp till högsta ledningens för-
väntningar och krav om aktören inte övergav sin ursprungliga emotion.  

 I ett annat fall backade verksamhetschefen på ett liknande sätt från sin 
ursprungliga och rationella emotion. Denna gång av lojalitet till en kollega 
för att en redan kritiserad verksamhet inte skulle få sitt rykte äventyrat ytter-
ligare. I båda exemplen bortsåg verksamhetschefen från sina ursprungliga 
rationella och välinformerade emotioner och kom att ställa sig bakom beslu-
ten trots bristande och direkt felaktiga underlag, och utan att granska sina 
känslor medan handlingssekvensen ännu pågick. I sådana fall där aktören 
inte förmår att handla i enlighet med sina moraliska intentioner, förefaller 
känslor av ångest, dåligt samvete eller så kallad moralisk stress (Kälvemark 
Sporrong 2007) vara vanligt förekommande.  

Man kan också förstå agerande av det slaget i termer av bristande auto-
nomi i Gruens mening: att personen avskärmar sig från sina känslor och 
behov, gömmer sig eller helt anpassar sig till gruppens normer. Då upphör 
också personens möjlighet att förhålla sig moraliskt och göra etiska bedöm-
ningar (Gruen 1988, Falkenström 2009). Man skulle kunna säga att det rör 
sig om en bristande tillit till den egna förmågan att orientera sig och handla 
med hjälp av emotioner. Det går också att förstå utifrån Benhabibs teori 
kring moraliskt omdöme och handlande. Hon skriver att moralens domän är 
djupt insnärjd i den interaktion som konstituerar människans livsvärld och 
att ”… om man drar sig undan från att göra moraliska bedömningar är detta 
liktydigt med att upphöra att interagera, tala och handla i den mänskliga 
gemenskapen” (Benhabib 1994, s 141). Om så är fallet får detta negativa 
konsekvenser för etisk kompetens. 

Handlingsmodell I kan med Nussbaums terminologi förstås i två steg. I 
det första steget identifierar aktören med hjälp av rationella emotioner en 
intressekonflikt mellan å ena sidan ett konstaterat bristfälligt underlag och 
konsekvensanalys, och en genuin vilja och plikt att ge god vård (värde-
rationalitet). Å andra sidan viljan att vara lojal mot högsta ledningen och 
dess önskan om att snabbt fatta ett ekonomiskt effektivt beslut (målrationali-
tet). I det andra steget väljer aktören dock, när det egna ansvaret i intresse-
konflikten blir tydligt och ångestkänslan inför valet tilltar, att inte lita på sin 
rationella emotion i fråga om bristerna i underlag och konsekvensanalys och 
ställer sig i stället bakom beslutet att genomföra en stor förändring som på-
verkar personal och patienter, med bristfällig konsekvensanalys. Alternativet 
kunde ha varit att med den rationella emotionen som drivkraft lyfta frågan, 
öppna upp för reflektion, dialog, ytterligare informationsinhämtning och 
analys innan beslut fattades. Ett sådant handlande skulle rimligtvis också 
bidra till ökad jämvikt mellan målrationalitet och värderationalitet. 

I det andra steget är aktören alltså med och hanterar en intressekonflikt 
på ett sätt som med Nussbaums terminologi kan förstås som irrationella 
emotioner, eftersom aktörerna som agerade enligt den här modellen inte tog 
ansvar genom att ge uttryck för och tydligt kommunicera sina tvivel i led-
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ningsgruppen. Därmed kan man dra slutsatsen att handling i enlighet med 
Handlingsmodell I löper stor risk att leda etiskt fel eftersom både arbetsmiljö 
och patientsäkerhet står på spel. Detta handlande kan därför inte betraktas 
som vare sig grundat på fronesis eller som etiskt kompetent i relation till 
aktörens uppgift. 

En adekvat fråga är om inte normativ och tillämpad etik, etiska regler och 
analysmetoder utan hjälp av emotionsbegreppet och emotionellt kompetenta 
aktörer skulle kunna motverka den här sortens etiska felsteg. Mitt svar på 
den frågan är nej. Emotionsbegreppet behövs som komplement därför att 
känslor och emotioner påverkar både vad aktören tillåter sig att tänka på och 
hur aktören tänker om detta, vad som tillåts att föra dialog om och hur dessa 
frågor behandlas i exempelvis en ledningsgrupp (Falkenström 2009). Vissa 
värden och frågeställningar riskerar helt enkelt att inte ens komma upp på 
dagordningen eller på annat sätt behandlas korrekt därför att de blir för obe-
hagliga, och kommer inte de hotade värdena eller nyansrika och tydliga be-
skrivningar av intressekonflikter upp på dagordningen så finns det inga ana-
lysmetoder och etiska regler som hjälper. De värdeomdömen som emotio-
nerna representerar går ju inte att analysera då.  Harald Ofstad skrev för ett 
halvt sekel sedan att om regler ska gälla utan undantag så måste de inskränka 
sig till så enkla fall att våra intressen inte kommer i konflikt. Och när händer 
det? (Ofstad 1962). 

Att försöka kontrollera upplevt negativa känslor menade även de gamla 
grekerna och österländska filosofer, kan leda till ett ”utsläckande av känslor-
na” och därmed ett utsläckande av det engagemang i världen som känslorna 
väcker. Kontroll genom övning och erfarenhet ansågs kunna leda till en ra-
tionell världsordning utan störande passioner. Men finns en sådan värld? 
frågar sig filosofen Fredrik Svenaeus (Svenaeus 2009). En slutsats i sam-
manhanget blir att det ”emotionella uppdraget” inte kan innebära att släcka 
ut känslor, utan att som Aristoteles sa: känna rätt känsla, av rätt anledning, 
vid rätt tidpunkt, i lagom mängd, att känna det som situationen kräver för att 
kunna handla klokt med känslan som drivande kraft (ibid.). Därför menar jag 
att om man till exempel inte tillåter sig att känna och stå ut med sitt eget och 
andras lidande så kommer detta att hindra fronesis, emotionell dygd och 
etisk kompetens i samband med intressekonflikten (jfr. Gruen 1988). Ett 
empiriskt exempel på detta hämtat från tidigare forskning är att en del vård-
givare inte talar med svårt sjuka patienter om döden, fast patienterna önskar 
det, därför att döden väcker sådant obehag hos vårdgivaren själv (Strang 
2002).  

Som exemplifiering på Handlingsmodell II lyfter jag fram en informant 
som identifierar brister i ekonomisystemet. Bristerna handlar om att verk-
samheten inte får rätt ersättning för den vård de utför. Detta får negativa 
konsekvenser för verksamhetens ekonomi vilket missgynnar såväl verksam-
het som patienter. Dessutom ”fuskar”, enligt informanten, andra aktörer till 
sig fördelar på andras bekostnad i samma ekonomisystem. Identifieringen av 
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denna intressekonflikt mellan å ena sidan informantens krav på rättvisa för-
utsättningar att bedriva god vård, å andra sidan andra aktörers egenintresse 
att manipulera systemet, gjorde informanten befogat arg.  Till skillnad från 
den första handlingsmodellen, tar verksamhetschefen här också fasta på sin 
rationella emotion från identifieringen och hanterar med hjälp av den intres-
sekonflikten genom att först undersöka hur saker och ting faktiskt ligger till, 
d.v.s. om ilskan är fortsatt befogad som värdeomdöme kring sakförhållande-
na. Verksamhetschefen sätter sig in i det ekonomiska systemet, tar hjälp och 
går igenom statistik och formulerar argument som sedan förs fram till den 
som har mandat att fatta beslut i frågan. Informanten säger också ifrån till 
ytterst ansvariga att det fusk som upptäckts är helt oacceptabelt från infor-
mantens sida. Med Nussbaums terminologi kan vi i Handlingsmodell II där-
för förstå verksamhetschefens handlande som genomgående väglett av ratio-
nella emotioner både vid identifiering och hantering av intressekonflikten 
och därmed i linje med fronesis och etisk kompetens i relation till verksam-
hetschefens uppgift.  

En ytterligare skillnad mellan Handlingsmodell I och Handlingsmodell II 
är att i den förra sker den initiala problemformuleringen endast inom aktören 
själv. Den sker inte interaktivt i dialog mellan berörda aktörer. Kontexten 
ramas inte in, handlingsalternativ formuleras och prövas inte heller. Efter-
som problemformuleringen med Schöns terminologi ses som en viktig hand-
lingsförutsättning för problemlösningen, problem solving, så drar jag slutsat-
sen att det trots rationella emotioner vid identifieringen saknas förutsättning-
ar att hantera intressekonflikten på ett etiskt kompetent sätt i Handlingsmo-
dell I.  

Huruvida nödvändiga och tillräckliga handlingsförutsättningar med tanke 
på hantering av intressekonflikter föreligger i Handlingsmodell II avser jag 
inte att svara på här. En slutsats av detta resonemang är dock att ett etiskt 
kompetent handlande i relation till uppgiften att hantera intressekonflikter 
kräver att problem identifieras, formuleras och preciseras på ett adekvat sätt 
innan de hanteras. Ett viktigt skäl till att problemlösning ofta misslyckas är 
just att det brister i problemformulering (Schön 2009). Detta förefaller 
stämma väl överens med mitt empiriska resultat, åtminstone om man med 
problemlösning i sammanhanget avser att hantera en intressekonflikt på ett 
etiskt godtagbart sätt. Min analys tyder också på att en rationell, d.v.s. ända-
målsenlig, problemformuleringsfas när det gäller intressekonflikter är bero-
ende av förmågan att fånga upp, reflektera över, artikulera och föra dialog 
om emotioner – inte i största allmänhet, utan i relation till de objekt och sak-
förhållanden som emotionerna uppstår. Det är först sedan känslor och emo-
tioner granskats i relation till sakförhållandena som man kan tala om att de är 
rationella eller inte. 

Därmed är vi framme vid temat som behandlar språkets betydelse för 
verksamhetschefens etiska kompetens. 
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Språksättningsproblemet 
Som vi har sett visar empirin att det finns relativa svårigheter hos verksam-
hetscheferna att dels lyfta in etiska aspekter av verksamheten på exempelvis 
ledningsgruppsmöten där budget och ekonomi dominerar, dels formulera sig 
nyanserat med ett etiskt språk som kan vara till hjälp vid identifiering, preci-
sering och hantering av intressekonflikter. I den första intervjuomgången 
presenterade verksamhetscheferna alla tänkbara svårigheter och dilemman 
som etiska intressekonflikter. Begreppet intressekonflikt var till en början 
mer eller mindre obekant för informanterna. Efter att närmare ha bekantat 
sig med begreppet och dess innebörd, reflekterat och samtalat med mig om 
deras uppgifters etiska dimensioner och dilemman under intervjun, kunde 
verksamhetschefen återvända till sin professionella praktik där helt nya in-
tressekonflikter och etiska dilemman identifierades. Dessa återgavs med en 
betydligt större precision i samband den andra intervjun. Detta exemplifierar 
betydelsen av språk och begrepp för identifiering av en intressekonflikt.  

Även utan tillgång till etiska begrepp kan det vara förhållandevis lätt att 
identifiera en intressekonflikt. Man kan känna på sig att en situation är kon-
fliktfylld och moraliskt bjudande. Det är emellertid betydligt svårare att pre-
cisera den, att benämna värden och intressen som står på spel på ett klart och 
tydligt sätt om man saknar språk för detta. Stödstrukturer och teoretiska be-
grepp för att analysera etiska problem, s.k. etisk analys, finns på något en-
staka håll men används inte av verksamhetscheferna. Intressenter involveras 
oftast först när intressekonflikten ska hanteras, inte i problemformuleringsfa-
sen. Därmed riskerar berörda intressenter att inte få inflytande över dagord-
ningen, vilket är kriterium på en demokratisk dialog (Benhabib 1994). 

Jag återknyter här till Schöns begrepp problem-setting där aktörerna in-
teraktivt namnger, d.v.s. språksätter, det som de avser att uppmärksamma. I 
föreliggande fall hur verksamhetschefen identifierar och preciserar en viss 
intressekonflikt. Vilka intressen och värden står på spel? Vilka möjligheter 
och svårigheter finns? Till denna fas hör också att välja ut och beskriva de 
handlingsalternativ som aktörerna står inför, liksom att bedöma konsekven-
serna av dessa. Den professionella aktören har stor erfarenhet, goda kunska-
per inom sitt område och är som regel väl medveten om att man sällan 
kommer fram till en lösning som är bra för alla berörda. Hon eller han är 
medveten om att man kanske inte kan komma fram till en lösning som är bra 
för någon – däremot att man kan komma fram till den minst dåliga lösningen 
på sikt och i sin helhet. Mot bakgrund av ovanstående blir språkets betydelse 
i sammanhanget uppenbar. Intressen och värden som står på spel behöver 
formuleras, dialog behöver föras och argument prövas. Utan en grundlägg-
ning i problemformuleringsfasen saknas förutsättningar för problemlösning-
en (Schön 2009), d.v.s. för hanteringen av intressekonflikter. Resultatet av 
hanteringen beror alltså på med vilken kvalitet och med vilka brister proble-
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met är formulerat. Är det i huvudsak ett ekonomiskt eller organisatoriskt 
problem, eller också ett mänskligt där etiska värden står på spel?  

Med hjälp av språket benämner vi etikens innehåll och betydelse. I ljuset 
av Kavathatzopoulos definition av etisk kompetens blir det också uppenbart 
vilken avgörande betydelse språket har (Kavathatzopoulos 2002). Jag tänker 
särskilt på förmågan till kritiskt tänkande och en argumentativ förmåga som 
hjälper till att förklara och motivera (ibid.). För att tala med Molander så 
behöver aktören förstå vad som görs och vad verksamheten syftar till för att 
kritiskt kunna bedöma den. Kunskap behöver också kunna rättfärdigas med 
argument, grundas genom frågor och erfarenheter (Molander 1993). Mot 
bakgrund av teorin förefaller det finnas brister i verksamhetschefernas för-
måga att språksätta sin etiska praktik.  

Informanterna säger att de har lärt sig etik och moral genom livets erfa-
renheter, inte i första hand genom utbildning. Mycket förefaller finnas intui-
tivt, man går på magkänsla, tänker inte alltid på att det är etiska problem 
man brottas med och det är inte helt lätt att sätta ord på uppgiftens etiska 
dimensioner när jag frågar. Detta betyder nu inte att verksamhetscheferna 
aldrig handlar etiskt kompetent. Tvärtom är det både möjligt och högst tro-
ligt att verksamhetschefen många gånger handlar omdömesgillt utifrån sin 
intuition, magkänsla och erfarenhet. Men just det faktum att det brister i 
förmåga att formulera etiska och moraliska skäl för handlandet skapar pro-
blem med etisk och moralisk trovärdighet. Claes Trollestad skriver om ett 
liknande fenomen, moralisk stumhet, i näringslivet: 

Jag ser fler oönskade effekter av denna stumhet. För det första så finns en 
uppenbar risk att dessa chefer och deras företag uppfattas som väldigt in-
strumentella och snävt affärsinriktade, när det i själva verket även finns goda 
moraliska bevekelsegrunder för deras handlande. Det rent instrumentella har 
allt mindre trovärdighet hos allt fler människor. För det andra, och det är my-
cket värre, så riskerar den moraliska stumheten att övergå i en moralisk 
blindhet, som i sin tur resulterar i en moralisk handlingsförlamning. 
(Trollestad 2009, s 183f). 

 
Svårigheten att språksätta sin etiska praktik blir också ett problem för den 
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prövande förhållningssätt för att kunna bedöma resonemangets hållbarhet 
(ibid.). Utöver tillgången till ett etiskt språk förefaller därmed också förmå-
gan att skapa ett öppet och tillitsfullt klimat för dialog vara av största bety-
delse för den etiska kompetensen.  

Som vi har sett i empirin så uppstår känsliga situationer exempelvis i led-
ningsgrupper. Det kan handla om lojalitetskonflikter där en sida av verksam-
hetschefen känner sig pressad att agera på ett visst sätt som strider emot en 
annan sida som känner på sig att detta är fel. Risken är stor att besluten som 
fattas i dessa lägen är illa genomtänkta, inkonsistenta, bristfälligt kommuni-
cerade och irrationella. Det kan också handla om känsliga situationer i sam-
band med rationaliseringar och omfördelning av vårdplatser. Aktörerna blir 
tysta och passiva under mötet, kanske rädda därför att det pågår en omför-
delning av makt som de inte tycker är bra. Det finns naturligtvis olika sätt att 
handskas med en sådan situation. Men om vi utgår från att det är lednings-
gruppens gemensamma uppgift att komma fram till en lösning så behöver 
tystnaden brytas och aktörerna bli delaktiga.  

Jag tänker mig i sammanhanget att verksamhetschefens etiska kompetens 
behöver omfatta en förmåga att hantera problem på relevant språklig ab-
straktionsnivå för att leva upp till kraven på kommunikativ rationalitet. An-
nars finns en risk att samtalet inte leder någon vart (Engquist 1990). Det 
innebär att aktören behöver äga en förmåga att urskilja om en intressekon-
flikt verkligen handlar om ett konkret sakförhållande (var vårdplatserna bör 
minskas) eller om konflikten i själva verket handlar om olika grundläggande 
värderingar (t.ex. om vilken vård som överhuvudtaget ska bedrivas) eller om 
relationen i sig (att aktörerna ogillar varandra och kanske ser varandra som 
rivaler). Begreppet institutionaliserade undanmanövrer, defensive routines, 
används här som beskrivning av organisatoriska försvarsmekanismer som 
hindrar människor från att lösa problem på relevant nivå.  Aktörerna talar 
exempelvis om konkreta sakfrågor fast problemen ligger på värderings-, 
kommunikations- eller relationsnivå. Ämnen på de sistnämnda nivåerna kan 
vara tabu i organisationen, och att de är tabu är också tabu att tala om. Det 
gör att aktörerna kan fastna i en cirkelgång med rädda människor som gissar 
och gör fel antaganden beträffande andras avsikter. Hantering av intresse-
konflikter förutsätter kommunikation om de verkliga problemen, på adekvat 
kommunikationsnivå (Argyris 1980, Engquist 1990). Det är en sak att ha 
tillgång till kunskap och språk, och en annan sak att kunna göra sig förstådd i 
ledningsgruppen och lösa upp destruktiva försvar. 

Man kan tänka sig att den språkliga osäkerhet som framträder i empirin 
beträffande etik, liksom relativa brister beträffande kommunikativa kvalite-
ter bidrar till svårigheten att skapa jämvikt mellan målrationalitet och värde-
rationalitet. Mot bakgrund av ovanstående betraktar jag adekvat kommunika-
tiv förmåga som en central aspekt av den etiska kompetensen. Kommunika-
tiv förmåga rör dels att kunna lösa problem på relevant abstraktionsnivå, att 
med olika medel kunna frigöra sig från s.k. defensive routines (Engquist 
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1990), dels att kunna sätta ord på känslor, önskningar och svårigheter och 
därmed göra sig förstådd (Engquist 2004). Detta är exempel på i praktiken 
ofta förbisedda kommunikativa kvaliteter som jag menar är väsentliga för 
kommunikativ rationalitet och för den etiska kompetensen – och som kan 
relateras till såväl lärandets innehålls-, drivkrafts- som samspelsdimension 
(Illeris 2007) och inte minst till utvecklingsinriktat lärande (Ellström 2004).  

De explicita värdegrundernas och riktlinjernas begränsade och 
begränsande funktion  
Under senare år har användningen av värdegrunder och etiska riktlinjer blivit 
vanligt förekommande i vården för att vägleda handlandet. Detta kan förstås 
som en värderationell ambition. De etiska riktlinjerna, koderna och värde-
grunderna är till för att vägleda professionella i svåra situationer, liksom för 
att de professionella ska kunna handla någorlunda enhetligt (Thorsén 2010). 
Samtidigt visar forskning att det finns väldigt många riktlinjer och att dessa 
riktlinjer och värdegrunder kan vara motsägelsefulla och svårtolkade 
(Eriksson, et al. 2008). De anses inte heller vara till så stor hjälp eftersom de 
är alltför allmänna och fordrar etisk kompetens för att tolkas. Detta gäller i 
synnerhet när olika värden kommer i konflikt med varandra (Höglund, et al. 
2010). Verksamhetscheferna i föreliggande studie uppfattar och förhåller sig 
till värdegrunder och etiska riktlinjer på olika sätt. I en del fall uppfattas de 
som trubbiga och alltför abstrakta för att kunna ge någon vägledning. I andra 
fall har de stimulerat till fortsatt värdegrundsarbete inom den egna verksam-
heten. Ingenting i studien tyder dock på att riktlinjerna och värdegrunderna 
har varit till någon tydlig hjälp vid hanteringen av en konkret intressekon-
flikt.  

Ett annat problem är att de starkt normerande riktlinjerna liknar lagar och 
därför inte stimulerar till etisk dialog (ibid.). I den medicinska kulturen finns 
vidare ett motstånd mot externa etikexperter eftersom dessa kan uppfattas 
som domstolar (Førde, et al. 2007). Såväl min empiri som tidigare forskning 
tyder alltså på att etiska riktlinjer och värdegrunder har en begränsad och 
begränsande funktion. Mot bakgrund av detta kan man fråga sig vilken räck-
vidd en gemensam värdegrund som syftar till samsyn kring etiska värdering-
ar har, och vilken konkret hjälp denna värdegrund erbjuder när man kommer 
till en konkret intressekonflikt. Självklart är det angeläget att samhällsmed-
borgarna kan lita på att oavsett vilken vårdgivare man än kommer till så 
kommer man att bli respektfullt bemött, rättvist behandlad och få den vård 
man behöver. Men samsynen kanske också kan utgöra ett hinder för en etiskt 
kompetent hantering? Det jag vill säga är att frånvaron av friktion och olik-
tänkande knappast är till någon hjälp vid en intressekonflikt – tvärtom.  
Låt mig ta ett exempel. När patienttrycket på en klinik är stort i förhållande 
till resurserna kan man tvingas att välja mellan patienter och patientgrupper. 
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Vid en sådan situation kan vårdgivaren motivera en rationalisering av verk-
samheten med Behovs- och solidaritetsprincipen. Den som har störst behov 
av vård skall ges företräde, att t.ex. specialistvård ska användas där den be-
hövs bäst medan andra patienter och patientgrupper hänvisas till öppenvår-
den. Problemet är dock att utan nödvändig och tillräcklig förståelse för de 
enskilda fallen, utan att allsidigt och grundligt analysera risker och andra 
konsekvenser, utan kompetens att avväga etiska principer i relation till var-
andra, så kan Behovs- och solidaritetsprincipen i praktiken användas för att 
legitimera etiskt obehagliga beslut. Beslut som sätter patienter i fara. Man 
kan, vilket vi har sett i empirin, t.ex. riskera att barn med förhöjd cancerrisk 
inte prioriteras, att de förs över från specialistvård till öppenvård utan att 
man först gör en tillräckligt omsorgsfull riskbedömning – eftersom denna 
riskbedömning anses vara alltför kostsam och tidskrävande. Detta är exem-
pel på prioriteringsordningens och värdegrundernas gissel. Etik lämpar sig 
helt enkelt inte för regelstyrning och toppstyrning. 

Vissa normer, regler och lagar är viktiga för goda och rationella beslut, 
liksom för att skapa trygghet i hälso- och sjukvårdens organisation. Detta 
bekräftas också av resultatet genom att det finns en uppfattning bland infor-
manterna att regler underlättar. Lagar, normer och regler ökar medvetenhe-
ten om det egna ansvaret och för att omgivningen ska veta vad som gäller. 
Dessutom ger lagar och regler mandat att handla på ett visst sätt. I konkreta 
situationer behöver dessa normer och regler emellertid tillämpas i dialog 
mellan regel och förnimmelse, d.v.s. sinnesintryck. Dessa normer och regler 
behöver med andra ord förstås och tillämpas med praktisk klokhet, vilken 
grundar sig på kontextuell förståelse av det specifika fallet. Jag menar med 
andra ord att det inte behöver vara alltigenom fel att tillsammans utveckla 
eller ta hjälp av etiska riktlinjer och gemensamma värdegrunder. Men de kan 
vara otillräckliga i kniviga situationer där intressekonflikter av olika slag 
uppstår mellan olika intressenter och likvärdiga värden. För sådana sam-
manhang fordras snarare dygd och ett tillitsfullt och öppet klimat, och forum 
för dialog där intressenterna har praktisk och emotionell möjlighet att göra 
sig delaktiga i såväl beskrivningar av situationen som i en analys av hur in-
tressekonflikten bör hanteras. I denna dialog skulle det kunna vara både möj-
ligt och önskvärt att reflektera över värdegrunder och etiska riktlinjer.  

Bristande förutsättningar för utveckling av etisk kompetens 
Att vara verksamhetschef upplever informanterna många gånger vara ett 
meningsfullt och stimulerande arbete. Ibland har jag dock stött på föreställ-
ningen att verksamhetschef, det är man i högst två år. Sedan orkar man inte 
längre. Ibland ses uppdraget som att man gör ett slags värnplikt. Frågan är 
vad detta får för konsekvenser för utveckling av verksamhetschefens etiska 
kompetens och för verksamheten i stort eftersom den då riskerar att förlora 
värdefull erfarenhet och kompetens.  
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värdefull erfarenhet och kompetens.  
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Det samlade intrycket från intervjuerna är att etik och hantering av intres-
sekonflikter är någonting som verksamhetschefen får klara av efter bästa 
förmåga vid sidan om ordinarie arbetsuppgifter. Utöver de formella kraven 
på prioriteringar och riktlinjer för dessa finns egentligen ingenting som pre-
ciserar verksamhetschefens etiska ansvar. Det betyder inte att det saknas 
kunskaper, metoder, intentioner och enträget arbete rörande etik runt om i 
hälso- och sjukvårdens organisation. Det finns exempelvis ett stort engage-
mang hos s.k. etikombud och etiksamordnare på många arbetsplatser. Men 
det betyder att verksamhetschefen är relativt osäker på vilket etiskt ansvar 
han eller hon har. Och det innebär att verksamhetschefen många gånger sak-
nar handlingsberedskap och handlingsförutsättningar för dessa frågor – sam-
tidigt som de dagligen hanteras på ett eller annat sätt.  

 
Det finns möjliga förutsättningar för utveckling av verksamhetschefens etis-
ka kompetens i hälso- och sjukvårdens styrsystem. Dessa förutsättningar rör: 
• Att göra uppgiftens etiska dimensioner och verksamhetschefens etiska 

ansvar tydliga 
• Att ge resurser, utbildning och stöd så att verksamhetschefen kan utföra 

sin uppgift att identifiera och hantera intressekonflikter på ett mer medve-
tet och ansvarsfullt sätt 

• Att systematiskt och ändamålsenligt följa upp värderationella aspekter 
 
Det ligger i verksamhetschefens formella uppdrag att förverkliga de inten-
tioner och beslut som politiker, beställare och lagstiftare har formulerat. Det-
ta innebär bl.a. att tillgodose kraven på hög patientsäkerhet, god vård och 
kostnadseffektivitet. När intressen och värden kolliderar får verksamhetsche-
fen ofta svårt att tillgodose dessa ibland motstridiga krav. Ett empiriskt ex-
empel på det är när politiker och beställare ålägger verksamhetschefen vissa 
krav och uppgifter som inte åtföljs av motsvarande resurser. Verksamhets-
chefen kan då uppleva sig hetsad till någon form av effektiviseringsprocess 
som gör det svårt att göra etiskt godtagbara prioriteringar. Målrationell strä-
van är många gånger motiverad från etisk synpunkt, t.ex. för att inte slösa 
med begränsade resurser. Min poäng är att det inte är säkert att lösningarna i 
vården blir så innovativa och omdömesgilla när resurserna är alltför knappa. 
De kan bli etiskt väldigt obehagliga.  

Mot bakgrund av detta kan man säga att verksamhetschefens handlingar 
kan bli mer rationella, d.v.s. ändamålsenliga. En förutsättning för denna än-
damålsenlighet är dock att mål och avsikter är tydliggjorda (Granberg & 
Ohlsson 2005). Mot bakgrund av resultatet i den empiriska analysen drar jag 
slutsatsen att också uppgiftens etiska dimensioner behöver vara tydliggjorda 
för att kunna bedöma i vilken utsträckning verksamhetschefen lever upp till 
dessa.  

En gemensam förståelse av uppgiftens etiska dimensioner och verksam-
hetschefens etiska ansvar ställer krav på en kommunikativ rationalitet som 
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mot bakgrund av studiens resultat inte förefaller tillräcklig idag. En gemen-
sam förståelse av uppgiftens etiska dimensioner skulle kunna tydliggöras 
genom demokratisk dialog och argumentation (Habermas 1990). I hälso- och 
sjukvårdens organisation skulle detta bl.a. ta sig uttryck i intersubjektiv för-
ståelse, ömsesidig redogörelse och öppenhet för fakta och argument trots att 
dessa kan strida mot egna åsikter (Johansson 2001).  

Om det ska bli någonting av den från etisk synpunkt förtydligade uppgif-
ten fordras också vissa resurser. Sådana resurser kan t.ex. handla om dygdiga 
verksamhetschefer, adekvat utbildning, stödfunktioner, tid och ekonomi. När 
det gäller stödfunktioner från styrsystemens sida tänker jag särskilt på hur 
budgetprocessen genomförs och vad detta genomförande får för konsekven-
ser för användning och utveckling av etisk kompetens. Den empiriska analy-
sen visade att det är hart när omöjligt att diskutera rättvisa och etiska pro-
blem därför att den ekonomiska processen styr och det är ont om tid. Verk-
samhetschefen upplever att det sällan finns tid till etiska konsekvensanaly-
ser. Mot bakgrund av detta finns det goda skäl att undersöka hur man kan 
skapa bättre förutsättningar för verksamhetschefen att använda och utveckla 
etisk kompetens i samband med budgetprocessen. 

När uppgiftens etiska dimensioner och verksamhetschefens etiska ansvar 
är tydliggjorda och verksamhetschefen får adekvat utbildning och andra för 
uppdraget nödvändiga resurser, så faller det sig ganska naturligt ur ett hand-
lingsteoretiskt och organisationspedagogiskt rationellt perspektiv att följa 
upp verksamheten, inte bara ekonomiskt, utan också etiskt. Denna uppfölj-
ning skulle i sin tur kunna erbjuda lokala möjligheter för verksamhetschefen 
och organisationen att lära av erfarenhet: Hur kom det sig att man lyckades 
så bra med en svår intressekonflikt? Hur organiserade man för det? Eller: 
Hur ska man göra i framtida patientfall som liknar detta etiska dilemma för 
att slippa betala ett så högt pris nästa gång?  

 
Det finns vidare möjliga förutsättningar för utveckling av verksamhetsche-
fens etiska kompetens också inom organisationen. Dessa rör exempelvis: 
• Handlingsarenor  
• Organisationskultur  
• Kollektiv kompetens i ledningsgruppen  
 
Verksamhetschefens egen tolkning, värdering och förståelse av sin arbets-
uppgift har betydelse för hur hon eller han utför den (Sandberg & Targama 
2011). Vissa verksamhetschefer har också en mer utvecklad förmåga än 
andra att reflektera över etiska problem och analysera dessa. Här och var 
finns det lokala initiativ och utvecklade former för att hantera etiska dilem-
man och intressekonflikter som uppstår. Det kan t.ex. röra sig om att invol-
vera olika intressenter och analysera förutsättningar och etiska konsekvenser 
för en omorganisation innan man fattar beslut om att genomföra den. Verk-
samhetschefen samlar ibland också läkare för att lära av ett svårt patientfall i 
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syfte att handla klokare nästa gång. Med andra ord är det i hög grad upp till 
verksamhetschefen hur dessa handlingsarenor för tillämpning och utveckling 
av etisk kompetens utformas. 

Mot bakgrund av den empiriska analysen drar jag slutsatsen att det många 
gånger är möjligt att skapa mer ändamålsenliga och effektiva handlingsare-
nor. Detta kan exempelvis ske genom att uppgiften att identifiera och hantera 
intressekonflikter samordnas med andra uppgifter i löpande arbetsprocesser. 
Detta sätt att organisera för vårduppdragets etiska dimensioner skiljer sig 
från de regelbundna etikträffar eller sporadiska etikföreläsningar som ibland 
ersätter etisk reflektion och analys i befintliga arbetsprocesser på handlings-
arenor i organisationen. Den organisering av uppgiften att identifiera, preci-
sera och hantera intressekonflikter som jag syftar på innebär också att själva 
utförandet av uppgiften bidrar till kvalificerande erfarenheter i det vardagliga 
arbetet (Döös & Wilhelmson 2005). Dessa kvalificerande erfarenheter skulle 
därefter kunna utgöra grunden för fortsatt reflektion, dialog och utveckling 
av etisk kompetens – både i löpande arbetsprocesser och utanför dessa, t.ex. i 
formella utbildningssituationer, på arbetsplatsträffar, etikträffar, seminarier 
och i handledningssituationer. Organisering av verksamhetschefens arbete i 
detta avseende förefaller saknas idag.  

Verksamhetschefen är ofta ensam med etiska dilemman och intressekon-
flikter och fattar inte sällan ensam beslut i dessa frågor. Ibland är den strate-
gin också den klokaste. Å andra sidan kan vissa intressekonflikter och di-
lemman vara av sådan karaktär att verksamhetschefen behöver föra dialog på 
en gemensam handlingsarena med fler intressenter och gemensamt analysera 
konsekvenserna av olika handlingsalternativ för att kunna fatta etiskt god-
tagbara beslut. Verksamhetschefen kan inte bara vara ensam och sakna 
kommunikativa arbetsformer, utan saknar också praktiska verktyg för att 
strukturera upp arbetet med etik, vilket många gånger framstår som svår-
överskådligt och konfliktfyllt.  

Att organisera för ändamålsenliga gemensamma handlingsarenor ligger i 
linje med Schöns teori om utveckling av professionell yrkeskompetens 
(Schön 2009). Den professionella yrkeskompetensen sker nämligen i sam-
spel mellan individen och hennes arbetsuppgifter i vardagliga arbetsproces-
ser. De vardagliga arbetsprocesserna erbjuder möjligheter till utveckling av 
professionell kompetens (ibid.). Mot bakgrund av detta kan man tänka sig att 
detaljstyrning, checklistor, allför många riktlinjer och normativa koder sna-
rare än att hjälpa, faktiskt hindrar den professionella från att utveckla och 
använda etisk kompetens. Professionell kunskap rör sig enligt Schön snarare 
om att konstruera en enhet, en gestalt, och unika – fast inte godtyckliga – 
lösningar. Kopplingen till det aristoteliska begreppet fronesis, praktisk vis-
dom, är uppenbar, liksom till Ellströms begrepp ”utvecklingsinriktat läran-
de” vilka förutsätter ett ifrågasättande och prövande förhållningssätt till upp-
gifter, mål och andra handlingsförutsättningar. Poängen är att individen lär 
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sig att känna igen och definiera en situation, en uppgift eller ett problem 
(Ellström 2006).  

För att belysa saken närmare så finns det en dubbelhet i synen på arbets-
platslärande vad gäller reproduktion och utveckling (Ellström 2005). I det 
reproduktiva lärandet betonas individens anpassning genom att exempelvis 
följa givna direktiv och krav på att rutinmässigt lära sig att hantera olika 
uppgifter. Detta lärande är nödvändigt för att tillägna sig kunskap, principer 
och regler för att kunna hantera återkommande uppgifter och situationer 
(ibid.). Till exempel hälso- och sjukvårdens gemensamma etiska värderingar 
och riktlinjer. De handlingsmönster som detta lärande för med sig stabilise-
ras undan för undan och blir till vanemönster i organisationen som kan av-
lasta individen och skänka samhällsmedborgarna nödvändig tillit till vårdsy-
stemet. Aktören känner sig förhoppningsvis trygg med hur hon eller han ska 
prioritera mellan olika patienters behov eller hur man förväntas bemöta pati-
enter. Men när överraskningar och intressekonflikter uppstår fordras i stället 
ett kunskapsbaserat och reflektivt handlande. Då behöver aktören kunna 
bryta det rutinmässiga handlandet. För detta utvecklingsinriktade lärande 
behöver aktören ha ett ifrågasättande och kritiskt prövande förhållningssätt 
till uppgifter och mål. Fokus ligger snarare på att lära sig formulera problem 
än att lösa givna problem (ibid.). Utvecklingsinriktat lärande innebär att ak-
tören lär sig att hantera komplexa situationer och problem.  

Enligt Ellström kan både den utförande logiken i det anpassningsinriktade 
lärandet och utvecklingslogiken i det utvecklingsinriktade lärandet vara vä-
sentliga för verksamheten (Ellström 2005). Även här är utmaningen att finna 
en fruktbar balans. Mot bakgrund av ovanstående drar jag slutsatsen att etis-
ka värdegrunder, koder och riktlinjer kan ge ett visst stöd i det löpande arbe-
tet och därmed för kvaliteten i vården, men att dessa behöver kompletteras 
med det utvecklingsinriktade lärandet för att aktörerna ska klara av att identi-
fiera, precisera och hantera intressekonflikter på ett etiskt godtagbart sätt. 
Jag drar slutsatsen att etisk kompetens bör grundläggas i erfarenhetsbaserat 
praktiskt omdöme (Aristoteles 1993), kontextuell förståelse och dialog – 
snarare än att byggas på detaljstyrning och instrumentell lydnad. Vidare kan 
man sluta sig till att etisk kompetens behövs för att kunna tolka, kritiskt 
granska och tillämpa lagar, värdegrunder och etiska riktlinjer, och att det 
behövs ökade möjligheter och större tillit till de professionellas förmåga att 
använda och utveckla sitt praktiska omdöme i samband med identifiering, 
precisering och hantering av intressekonflikter.  

I de fall olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården samlas för att 
gemensamt hantera en intressekonflikt inom ramen för de ordinarie arbets-
uppgifterna riskerar läkarnas röst att väga tyngst på bekostnad av att andras 
röster tystnar och goda argument går förlorade. En förståelse för hur destruk-
tiva dessa maktförhållanden kan vara vid en intressekonflikt visade sig i 
empirin underlätta såväl identifiering, precisering som hantering av den. 
Detta visade sig exempelvis när en verksamhetschef stod på sig i relation till 
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läkare och lät kassapersonal argumentera för hur olika svårigheter i samband 
med intressekonflikten kunde lösas. På detta sätt skapades möjligheter att 
begripa andra aktörers kunnande och egenskaper. ”Man ser, hör och gör 
ihop. Det är en process som bygger på delaktighet, och som skapar och krä-
ver tillit och förtroende om den ska gå på djupet.” (Döös 2005, s 15) 

På en del arbetsplatser förefaller verksamhetschefen ha större möjlighet 
att skapa tid, rum och handlingsarenor för identifiering och hantering av 
intressekonflikter än på andra. Hög arbetsbelastning och fokus på att budge-
ten ska vara i balans kan utgöra ett hinder för utveckling av verksamhetsche-
fens etiska kompetens i organisationen. Man kan, som jag redan varit inne 
på, också tänka sig att föreställningen om att etisk kompetens endast kan 
utvecklas i särskilda former utanför de ordinarie arbetsprocesserna utgör ett 
hinder. Dessa särskilda former är nödvändiga för att i lugn och ro få reflekte-
ra över egna och andras erfarenheter, granska sina känslor och emotioner, för 
att få kunskapstillskott och träning i hur man med etisk dialog och prövning 
av argument systematiskt kan arbeta sig fram till väl grundade beslut. Men 
de innebär inte automatiskt att aktörerna lär sig att omsätta sina nya kunska-
per och integrera dessa i praktisk handling. 

För detta ändamål fordras, som jag belyst ovan, en organisering som er-
bjuder rimliga förutsättningar att använda sin etiska kompetens medan upp-
giften att identifiera och hantera intressekonflikter pågår, och att genom den-
na organisering av uppgiften få kvalificerande erfarenheter möjliga att re-
flektera över och lära av. Detta skulle exempelvis kunna ske i en lednings-
grupp där flera verksamhetschefer möts för att sköta gemensamma 
arbetsuppgifter. 

Ett strukturerat och väl planerat etikforum bara för verksamhetschefer 
skulle, som komplement till de handlingsarenor där hela vårdlag eller vård-
avdelningar möts, t.ex. en etikrond, i sin tur både kunna ta hänsyn till de 
särskilda svårigheter Argyris menar att högre chefer har beträffande lärande 
och utveckling av kompetens (Argyris 1991), och utgöra en plattform för 
kollektivt lärande och utveckling av etisk kompetens i ledningsgruppen. 
Detta kollektiva lärande förutsätter ett kommunikativt samspel i lednings-
gruppen som leder till gemensam förståelse i fråga om identifiering, precise-
ring och hantering av intressekonflikter. Om verksamhetscheferna tar med 
sig denna etiska kompetens från ledningsgruppen och interaktivt tillämpar 
den i den egna verksamheten öppnar sig även möjligheter för organisatoriskt 
lärande. Mot bakgrund av ovanstående drar jag slutsatsen att bristen på 
handlingsarenor för verksamhetschefer, inte minst sådana handlingsarenor 
där en gemensam uppgift kan hanteras, får negativa konsekvenser inte bara 
för kollektivt lärande på arbetsplatsen och i ledningsgruppen, utan också för 
organisatoriskt lärande.  

I de fall aktören avser att påverka sina arbetsvillkor, t.ex. skapa ökad jäm-
vikt mellan målrationalitet och värderationalitet fordras ett utvecklingsinrik-
tat lärande som i sig bl.a. förutsätter ett ifrågasättande och prövande förhåll-
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ningssätt, ett överskridande av förgivet tagna begränsningar av handlingsut-
rymmet (Ellström 2004). Ett sådant lärande står och faller i sammanhanget 
med tillgången till ett etiskt språk. Utan ett adekvat etiskt språk minskar 
möjligheten att försvara värderationella och etiska aspekter av verksamheten.  

Mot bakgrund av att informanterna upplever sig ha stor frihet, ett relativt 
stort subjektivt handlingsutrymme, att handla som de finner gott bara de 
håller budgeten, kan man säga att det finns ett visst utrymme för dem att 
organisera arbetet mer ändamålsenligt i relation till uppgiften att identifiera 
och hantera intressekonflikter om de skulle finna det motiverat. Om budget-
processen dessutom utformas på ett sätt som inkluderar etik och värderatio-
nalitet, skulle dessa förutsättningar sannolikt öka ytterligare. 

Nu till några organisationskulturella aspekter, d.v.s. aspekter som exem-
pelvis handlar om karaktären på organisationens inre liv, det sätt på vilket 
organisationen växer, utvecklas och mognar på. Och inte minst normer, vär-
deringar och samtalsklimat, vilka jag betraktar som uttryck av organisations-
kulturen. Kultur är, som jag nämnt tidigare, även kopplad till de djupaste 
kvalitativa aspekterna av mänskligt samspel, t.ex. emotionella och etiska 
dimensioner (Alvesson & Berg 1988, Schein 1990). 

Ledningsgruppen utgör en viktig handlingsarena för verksamhetschefens 
identifiering och hantering av intressekonflikter i organisationen. Här samlas 
flera verksamhetschefer för att utföra gemensamma uppgifter. Besluten som 
fattas i ledningsgruppen kan vara betydelsefulla för samtliga verksamheter i 
organisationen, för vårdpersonal, deras arbete och patienter. Som jag belyst 
tidigare tyder flera empiriska exempel på emotionella svårigheter när det 
gäller att identifiera, precisera och hantera intressekonflikter i det gemen-
samma arbetet i ledningsgruppen. Å andra sidan finns det exempel på att 
ledningsgruppen kan vara till god hjälp och utgöra ett ovärderligt stöd för 
den enskilda verksamhetschefen i etiskt kniviga situationer som han/hon har 
i sin egen verksamhet. Olika problem är också olika svåra. Och en del led-
ningsgrupper framstår som mer öppna och tillitsfulla än andra. Den gemen-
samma förmågan att handskas med emotionella svårigheter varierar. När det 
kommer till frågor om makt och konkurrens blir det som regel extra svårt. 
Sanningen kan framstå som en god idé så länge den inte är hotfull, skriver 
Argyris. När den är hotfull kan metoder som är adekvata i sig själva använ-
das för att förvränga sanningen (Argyris 1980). Ett gott, trevligt och i viss 
mening öppet klimat kan exempelvis vara förhållandevis ytligt och hindra en 
utförlig belysning av de värden som står på spel i den intressekonflikt som 
saken i själva verket handlar om. Det gör att verksamhetschefens etiska 
kompetens är beroende av vissa kommunikativa kvaliteter, bl.a. hur väl man 
i ledningsgruppen klarar av att lösa upp destruktiva försvar, s.k. defensive 
routines (Argyris 1980, 1982, 1991). Sådana kommunikativa kvaliteter 
grundar sig på mod, strävan efter rationella emotioner (Nussbaum 1997) och 
emotionell aristotelisk dygd (Kristjánsson 2007). Det innebär inte någon 
tvärsäker och kontrollerad hållning. Det innebär att lära sig att leva med 
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tvivel som en etisk kvalitet, och att gå vidare trots detta tvivel, vilket Rollo 
May en gång formulerade sig om: 

Varje gång jag – som vi allesammans ofta gjorde under Nixon-Watergate-
dagarna – från Vita Huset hörde uttalanden av typen ´Jag är absolut överty-
gad´eller ´Jag vill göra detta absolut klart´, intog jag försvarsställning, för jag 
visste att detta gällde någon ohederlighet. Shakespeare sade träffande: ´Jag 
tycker att hon bedyrar alltför mycket´. I en sådan tid längtar man efter ledare 
som Lincoln, som öppet erkände sina tvivel och lika öppet bevarade sitt en-
gagemang. Det är oändligt mycket tryggare att veta att mannen i ledningen 
har sina tvivel, precis som du och jag, men att han trots detta har modet att gå 
vidare. (May 1994, s 17f). 

 
Jag drar slutsatsen att det behöver finnas en medvetenhet om dessa svårighe-
ter i ledningsgruppen, en vilja och förmåga att reflektera över vad känslo-
mässiga emotionella reaktioner handlar om; vilken kunskap förmedlar de? 
Rör det sig om egenintressen, makt och konkurrens? Eller är reaktionen ett 
uttryck för rationella emotioner, värderingar om sakförhållanden? Att någon-
ting värdefullt är hotat i organisationen? Den etiskt kompetenta verksam-
hetschefen behöver såväl kunskap som strategi för att handskas med känslor 
och försvarsmekanismer på ett etiskt acceptabelt sätt så att de inbördes makt-
relationerna inte går ut över beslut som kan bli till förfång för verksamhet, 
vårdpersonal och patienter. Denna medvetenhet är besvärlig. Man skaffar sig 
bekymmer och arbete. Frågan kvarstår dock om man kan, vill och är beredd 
att ta ett personligt ansvar för att inte göra sig medveten. Och om ett sådant 
ställningstagande kan rättfärdigas. 

Att uppbåda och bevara ett engagemang, en vilja att försvara viktiga vär-
den, hör naturligtvis till individens egna handlingsförutsättningar för etisk 
kompetens. Den organisationspedagogiska och organisationskulturella frå-
gan är hur denna autonoma viljekraft kan understödjas, läras och utvecklas i 
organisationen. Illeris talar om lärandets drivkraftsdimension (Illeris 2007) 
och syftar på de känslor och den vilja som aktören mobiliserar i en lärpro-
cess, att det man lär sig påverkas av styrkan och riktningen i vår mentala 
energi. Mot bakgrund av detta kan man tänka sig att de aktörer som av erfa-
renhet upplever att det inte är någon idé att försöka därför att motståndet hos 
andra aktörer i organisationen är för stort, därför att det inte finns nödvändi-
ga och tillräckliga handlingsförutsättningar – ger upp. Kanske riskerar man i 
värsta fall också att bli socialt utfryst eller att bli av med jobbet om man 
uttrycker sin vilja, erkänner sina svagheter och tvivel, eller för fram oönskad 
kritik. Kanske riskerar man att bli socialt utfryst om man är tydlig med sina 
goda avsikter därför att de väcker så mycket känslomässigt motstånd hos 
andra som kanske inte vill ha mer bekymmer och arbete. 

Deras personliga engagemang riskerar i den organisatoriska kontexten att 
kylas ned till likgiltighet eller moraliskt lättsinne (Taylor 2002). Kanske 
kunde man i aristoteliska termer belysa detta som akrasia: ”weakness of 
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will” – att handla emot sitt omdöme (Mele 2009). I stället för att verka för 
det gemensamma bästa i organisationen kanske aktören nöjer sig med att se 
om sitt eget hus. Det senare gagnar knappast en organisationskultur som 
stimulerar individuell och kollektiv etisk kompetens. Mot bakgrund av ovan-
stående finns det goda etiska och samhällsekonomiska skäl att närmare un-
dersöka hur förutsättningarna för det lärande ser ut i organisationen, som 
mobiliserar verksamhetschefens vilja. 

Hotet mot jämvikt och verksamhetschefens etiska kompetens, liksom mot 
kollektivt lärande i organisationen, förefaller till väsentlig del bestå av kultu-
ren: av att dominerande värderingar, intressen och övertygelser kuvar poten-
tialen för lärande. Möjligen öppnar den emotionella och kommunikativa 
rationaliteten för utveckling i en mänskligare riktning, en riktning som för-
mår att integrera mål- och värderationalitet. 

Avslutning 
Så långt kan jag med hjälp av teoretiska begrepp i relation till det empiriska 
resultatet dra slutsatsen att etisk kompetens hos verksamhetschefer i hälso- 
och sjukvården behöver bestå av en förmåga att a) identifiera och precisera, 
och b) hantera intressekonflikter. Denna förmåga behöver omfatta såväl ett 
för etik och intressekonflikter etiskt språk som hjälper verksamhetschefen att 
göra språkliga distinktioner, kunskaper om och färdigheter i kommunikativa 
former och analysmetoder, en förmåga att uppmärksamma, granska och för-
stå känslor och emotioner, så att de kommer till användning som rationella 
värdeomdömen i analys- och beslutsprocesserna. Den etiska kompetensen 
behöver också bestå av kommunikativa kvaliteter som hjälper verksamhets-
chefen att lösa upp organisatoriska försvar som hindrar etisk dialog. Etisk 
kompetens fordrar också att aktörerna förmår att skapa jämvikt mellan mål- 
och värderationalitet vid hanteringen av intressekonflikter.  

Nödvändiga handlingsförutsättningar för denna etiska kompetens är att de 
etiska dimensionerna av verksamhetschefens arbetsuppgift blir tydliggjorda, 
att verksamhetscheferna får adekvat etikutbildning för ändamålet, att system 
för uppföljning av verksamheten utformas på ett sätt som mäter även värde-
rationella aspekter.  

Om man betraktar identifiering, precisering och hantering av intressekon-
flikter som en uppgift, förefaller det rimligt att ställa krav på erfordelig kom-
petens för denna uppgift, liksom på nödvändiga och tillräckliga handlings-
förutsättningar i styrsystemen. Därmed framträder frågan om hur handlingar 
kan och bör vägledas vid etiska dilemman och intressekonflikter i hälso- och 
sjukvården i ett nytt ljus: I stället för att arrangera utbildningsinsatser utanför 
arbetsplatsen där normativa inslag dominerar, fordras att man organiserar för 
uppgiften i löpande arbetsprocesser. Detta medför så väl praktiskt stöd vid 
hantering av intressekonflikter, som kvalificerande erfarenheter att lära av – 
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d.v.s. förutsättningar för såväl individuell som kollektiv etisk kompetens i 
organisationen. 

Sist men inte minst fordras politiska korrektiv som administreras med 
hjälp av medkänsla snarare än utifrån global managementkultur som sätter 
pris på allt – men inte visar värdet av någonting15 (Nussbaum 2001).  

Konstruktiva förslag och rekommendationer för 
framtida forskning 
Mot bakgrund av resultat, slutsatser och diskussion ger jag i punkterna 1–5 
nedan några förslag på åtgärder för att öka verksamhetschefens etiska kom-
petens. Förslagen kan i bästa fall också bidra till utveckling av  etisk 
kompetens inom hälso- och sjukvården. Jag avslutar med rekommendationer 
för framtida forskning. 

 
1. Det är angeläget att rekalibrera styrsystemen för jämvikt mellan målra-

tionalitet och värderationalitet. Styrsystemen utgör centrala handlings-
förutsättningar för verksamhetschefen. Det konkreta etiska ansvaret i 
olika roller och uppgifter (politiker, tjänstemän och verksamhetschefer) 
behöver tydliggöras. Politiker behöver tydligt ställa sig bakom dygdiga 
och etiskt kompetenta chefer och ledare i vården.  
 

2. Det fordras ett tydliggörande av att identifiering, precisering och hanter-
ing av intressekonflikter hör till verksamhetschefens uppgift. Genom att 
organisera för uppgiften får verksamhetschefen dels en form och struktur 
för identifiering och hantering av intressekonflikter, dels kvalificerande 
erfarenheter för fortsatt utveckling av etisk kompetens. Organisering 
som också involverar andra aktörer främjar kollektivt lärande och läran-
de i organisationen. Ledningsgruppsmöten utgör ett exempel på en ar-
betsform som skulle kunna organiseras mer rationellt för att använda och 
utveckla verksamhetschefens etiska kompetens. 
 

3.  Resurser för adekvat erfarenhetsbaserad utbildning och handledning i 
etik för verksamhetschefer behöver allokeras. Genom att allokera resur-
ser för detta ändamål visar politikerna att de ställer sig bakom dygdiga 
och etiskt kompetenta verksamhetschefer i hälso- och sjukvården. 
Eftersom verksamhetschefen många gånger ensam har att fatta snabba 
beslut är det nödvändigt att betona utveckling av praktisk klokhet och 
emotionell dygd. Det behövs vidare långsiktiga insatser som syftar till 

                                                      
 
15 Det var ursprungligen Oscar Wilde som använde detta uttryck då han definierade en cyni-
ker som en människa som vet priset på allt, men värdet av intet. 

 
 
176 

d.v.s. förutsättningar för såväl individuell som kollektiv etisk kompetens i 
organisationen. 

Sist men inte minst fordras politiska korrektiv som administreras med 
hjälp av medkänsla snarare än utifrån global managementkultur som sätter 
pris på allt – men inte visar värdet av någonting15 (Nussbaum 2001).  

Konstruktiva förslag och rekommendationer för 
framtida forskning 
Mot bakgrund av resultat, slutsatser och diskussion ger jag i punkterna 1–5 
nedan några förslag på åtgärder för att öka verksamhetschefens etiska kom-
petens. Förslagen kan i bästa fall också bidra till utveckling av  etisk 
kompetens inom hälso- och sjukvården. Jag avslutar med rekommendationer 
för framtida forskning. 

 
1. Det är angeläget att rekalibrera styrsystemen för jämvikt mellan målra-

tionalitet och värderationalitet. Styrsystemen utgör centrala handlings-
förutsättningar för verksamhetschefen. Det konkreta etiska ansvaret i 
olika roller och uppgifter (politiker, tjänstemän och verksamhetschefer) 
behöver tydliggöras. Politiker behöver tydligt ställa sig bakom dygdiga 
och etiskt kompetenta chefer och ledare i vården.  
 

2. Det fordras ett tydliggörande av att identifiering, precisering och hanter-
ing av intressekonflikter hör till verksamhetschefens uppgift. Genom att 
organisera för uppgiften får verksamhetschefen dels en form och struktur 
för identifiering och hantering av intressekonflikter, dels kvalificerande 
erfarenheter för fortsatt utveckling av etisk kompetens. Organisering 
som också involverar andra aktörer främjar kollektivt lärande och läran-
de i organisationen. Ledningsgruppsmöten utgör ett exempel på en ar-
betsform som skulle kunna organiseras mer rationellt för att använda och 
utveckla verksamhetschefens etiska kompetens. 
 

3.  Resurser för adekvat erfarenhetsbaserad utbildning och handledning i 
etik för verksamhetschefer behöver allokeras. Genom att allokera resur-
ser för detta ändamål visar politikerna att de ställer sig bakom dygdiga 
och etiskt kompetenta verksamhetschefer i hälso- och sjukvården. 
Eftersom verksamhetschefen många gånger ensam har att fatta snabba 
beslut är det nödvändigt att betona utveckling av praktisk klokhet och 
emotionell dygd. Det behövs vidare långsiktiga insatser som syftar till 

                                                      
 
15 Det var ursprungligen Oscar Wilde som använde detta uttryck då han definierade en cyni-
ker som en människa som vet priset på allt, men värdet av intet. 



 
 

177 

att utveckla en mer öppen, tillitsfull och stödjande kultur bland hälso- 
och sjukvårdens chefer och medarbetare. I synnerhet när det gäller mö-
tesklimat i samband med etiska dilemman och intressekonflikter. 
 

4. Systematisk och ändamålsenlig uppföljning av verksamhetschefens etis-
ka ansvar och värderationella aspekter i praktiken fordras som komple-
ment till ekonomisk verksamhetsuppföljning för att uppnå jämvikt mel-
lan målrationalitet och värderationalitet. 

 
5. Om utveckling av etisk kompetens är viktig i hälso- och sjukvårdens 

organisation är det också viktigt med en starkare forskningsbas på områ-
det. Det finns formaliserade samarbeten och nätverk mellan forskare från 
olika institutioner (t.ex. filosofi, bioetik, företagsekonomi) som forskar 
om etik i hälso- och sjukvården. Min bedömning är dock att dessa inte är 
tillräckliga med avseende på etik i ledning och styrning av hälso- och 
sjukvården. Det skulle behövas en starkare och mer sammanhållen 
forskningsbas och forskningsmiljöer som förmår att ta tillvara olika di-
scipliners bidrag gällande förståelsen av hur etiska dilemman och intres-
sekonflikter kan och bör hanteras i hälso- och sjukvårdens organisation.  

 
Det vore intressant om framtida forskning kunde följa konkreta fall i hälso- 
och sjukvårdens organisation, exempelvis en omorganisation eller inrättan-
det av ny verksamhet, för att skapa kunskap om den etiska kompetensen 
genom hela processen.  

Vidare vore det intressant med en interventionsstudie för ökad individuell 
och kollektiv etisk kompetens i ledningsgrupper. En sådan studie förutsätter 
dock en medveten, långsiktig och systematisk intervention för att efter några 
år kunna mäta effekterna. En sådan intervention kan exempelvis göras i 
samband med ordinarie ledningsgruppsmöten och med inslag av formell 
utbildning i etik, samt med inslag av handledning. Därigenom blir interven-
tionen erfarenhetsbaserad samtidigt som den främjar språksättning av den 
etiska praktiken, reflektion, medvetenhet om, och träning i kommunikativa 
kvaliteter och en medvetenhet om hur man kan utveckla och använda ratio-
nella emotioner på ett omdömesfullt sätt i arbetsprocesserna.  

Det skulle också vara intressant att studera arbetet i de styrande organen 
och sätta detta i relation till verksamhetschefens etiska kompetens och läran-
de i hälso- och sjukvårdens organisation. Slutligen skulle det vara intressant 
med liknande studier som belyser etisk kompetens i andra offentliga organi-
sationer, t.ex. inom skola, myndigheter och verk. 
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Tack 

När jag nu vänder mig om kan jag konstatera att min färd mot detta mål har 
varit lång och bitvis mödosam. Men inte särskilt krokig. Ibland har jag emel-
lertid varit rädd för att jag kommit vilse. Resan har naturligtvis också varit 
väldigt spännande, lärorik och rolig. Det är många som jag vill tacka för 
motstånd, hjälp och stöd längs vägen.  

Först och främst vill jag rikta ett stort och varmt tack till de tio verksam-
hetschefer som deltagit i studien: Tack för att ni så generöst har delat mer er 
av tankar och känslor, av kunskaper och erfarenheter. Tack för att ni tog er 
tid vid två tillfällen och hade tålamod med mina frågor! 

De första trevande samtalen om min forskning hade jag för flera år sedan 
tillsammans med professor emeritus Erwin Bischofberger och professor 
Christer Sandahl, båda vid Karolinska institutet i Stockholm. Det var då som 
min vilja och yviga plan att studera detta område fostrades i riktning mot en 
vetenskaplig forskningsansökan. Tack Erwin och Christer för ni delade med 
er av såväl kunskaper, kontakter, läste och gav återkoppling på mina utkast i 
detta tidiga skede. I detta tidiga skede bidrog också professor Sonja Olin-
Lauritzen, Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet med ett 
granskande öga. Tack för det Sonja. 

Snart därefter kom jag i kontakt med min biträdande handledare, docent 
Anna T. Höglund, Centrum för forsknings- & bioetik vid Uppsala universi-
tet. Vi hade många givande samtal som varit mig till ovärderlig hjälp i det 
akademiska landskapet. Det var slutligen med stöd av Anna och min huvud-
handledare, docent Jon Ohlsson på Institutionen för pedagogik och didaktik 
vid Stockholms universitet, som den formella forskarutbildningen och av-
handlingsprocessen kom igång. Jag känner stor tacksamhet till er båda och 
för att samarbetet oss tre emellan har fungerat så bra.  

Tack Jon för all uppmuntran och stöd, liksom för att dörren till dig alltid 
stått öppen. Tack också för att du med varsam hand hjälpt mig att få en väl 
avvägd balans mellan etik och pedagogik. Du har hållit mig kvar på jorden 
när jag ibland tenderat att sväva iväg alltför högt i filosofins luftballong. 
Tack för ditt tålamod och många insiktshöjande samtal. Jag har känt mig 
hemma på institutionen och med dig som huvudhandledare. 

Tack Anna för välbehövlig struktur, stadga och stöd under hela resans 
gång, tack för din generositet, ditt goda omdöme, din djupa kunskap och 
skarpa blick. Tack för en aldrig sinande omtanke och noggrannhet och inte 
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minst för att vi har haft så trevligt tillsammans i samband med EACME-
konferensen i Oslo hösten 2010.  

Jag vill också tacka medlemmarna i den resursgrupp som jag kom att kny-
ta till avhandlingsprojektet. Förutom mina båda handledare har Erwin Bi-
schofberger, fil dr Otto Granberg och Christer Sandahl och ingått i denna 
grupp. Resursgruppen har träffats vid tre tillfällen under resans gång för att 
diskutera upplägg och delresultat m.m. Jag vill särskilt tacka Otto Granberg 
för de långa promenader vi har gått i centrala Stockholm, på Värmdö och 
runt Stora Skuggan. Under dessa, och med paus för riktigt gott kaffe någon-
stans, har vi avhandlat flera angelägna frågor med anknytning till min forsk-
ning och livet i stort.  

Ett särskilt tack riktar jag till mina två eminenta läsare, professor Marian-
ne Döös och professor Klas Roth, båda på Institutionen för pedagogik och 
didaktik vid Stockholms universitet, som vid två tillfällen kommit med rikli-
ga och värdefulla synpunkter och förslag på förbättringar. Dessa har varit 
mig till stor hjälp. 

Ett stort tack också till alla mina vänner, doktorandkollegor och till med-
lemmarna i Organisationspedagogiska forskarseminariet. Särskilt tänker jag 
på Ragnhild Mogren, Peter Johansson, Caroline Gustavsson och Anne Mon-
telius – som i olika skeden och konstellationer bidragit med såväl läsning, 
motstånd som diskussioner.  

Stort tack också till Etikkollegiet, då främst till docent Claes Trollestad 
och professor Hans De Geer, för att ni böjd in mig att skriva ett kapitel i 
antologin Etik i arbetsliv och affärer (2009) och för att jag vid ett par tillfäl-
len fick möjlighet att lägga fram texter för kritisk granskning hos er. Tack 
Hans också för att du hjälpt mig med viss orientering kring värdegrundsarbe-
tet inom SLL. Denna orientering har inte minst Gunnel Blomgren, jurist på 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLL, bidragit med. Tack Gunnel! 

Jag vill i sammanhanget också tacka Marie Chenick, etiksamordnare på 
Karolinska universitetssjukhuset (KS), som gett mig inblick i KS organise-
rade sätt att arbeta med etikfrågor.  Ett varmt tack till lektor Anna Söderberg 
vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet, för uppmuntran och gla-
da tillrop, samt för inbjudan att medverka vid ett seminarium med etiksam-
ordnare i Värsterbottens läns landsting i maj 2012. Du har fått mig att känna 
att forskningsområdet är angeläget och meningsfullt. 

Stor tacksamhet riktar jag också mot min goda rumskamrat, docent Lena 
Wilhelmson. Lena har alltid funnits till hands för stora och små frågor röran-
de forskning och undervisning, vi har under åren också kommit att få dela 
både glädje och sorg. Tack Lena, också för att du så omsorgsfullt tagit dig 
tid att läsa hela mitt manus i slutskedet och bidragit med kritiska synpunkter 
– trots att du själv hade så mycket omkring dig. 

Tack Elisabeth Mårtensson för frigörande och glädjefyllt stöd i engelska i 
samband med presentationer på medicinetiska konferenser i Oslo och Istan-
bul. 
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Jag vill också tacka Birgitta Lundberg för snabb och professionell kor-
rekturläsning och Lena Holzman för att du läste med läkarens perspektiv. 
Stort tack också till Lena Vangelius, Camilla Hertil-Lindelöw och Thomas 
Neidenmark för tekniskt support av olika slag. Jag har lärt mig så mycket av 
er: kunskaper en forskare inte kan vara förutan. 

Ett varmt tack också till min älskade, Stefan Svallfors, för de intressanta 
samhällsvetenskapliga samtalen, för din kritiska och kärleksfulla läsning i 
slutskedet och för dina idéer om hur man kan tänka i olika boxar. Tack också 
för att du hjälpt mig att få perspektiv och att urskilja vad som verkligen är av 
relevans för just min forskning när jag kommit hem alldeles förvirrad av de 
många synpunkterna och ibland motstridiga kommentarerna.  

Ett stort och varmt tack till mina underbara barn: Lovisa och Adam. Ni 
har påmint mig om att livet är så mycket mer än att skriva en doktorsavhand-
ling. Att få följa er utveckling och utvecklas genom er är en nåd. Samvaron 
med er gör livet så härligt att leva. Ni är båda, om än på olika sätt, ovärderli-
ga förebilder för mig.  

Sist men inte minst vill jag rikta ett stort tack till AFA Försäkring som har 
finansierat studien. 
 
  * 
 
Innan jag sätter punkt vill jag vända uppmärksamheten mot skönlitteraturen 
och med tacksamhet minnas tre stora författare som med sin berättarkonst 
berört mig alldeles särskilt i fråga om dygd och etik: 
 
Albert Camus: Fallet 
Joseph Conrad: Mörkrets Hjärta 
Harper Lee: Dödssynden. 
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Summary  

Ethical competence in health care management 
 

Background 
To meet increased ethical demands in the health care organization, ethical 
codes and principles have been developed to guide action in ethical dilem-
mas and conflicts of interest. Further ethical rounds and moral case delibera-
tion are methods to increase the agents’ capacity to deal with conflicts of 
interest as well as quality in health care. Previous research has treated the 
implementation of ethical codes and principles, as well as ethical rounds. 
Previous research has also focused on ethical competence in medical practi-
ce. Ethical competence in health care management is, however, less often 
studied. For instance, when managers strive to reach political and economi-
cal goals, these may come into conflict with professional goals. Health law 
in Sweden requires that managerial responsibility should be clear from both 
a patient and a supervisory perspective. For this purpose there shall be a 
manager (head of department) who represents the care provider and has 
overall management responsibility. Hence, the importance of generic compe-
tence in health care management is emphasized. The health care manager 
has the operational responsibility to realize legal and political intentions and 
decisions as well as professional medical ethics. Conflicts of interest and 
ethical dilemmas are everyday issues for health care managers. It is therefore 
important to develop specific ethical competence for this task.  

 
Theoretical framework 
Theoretically, the study is based in action theory and takes an organizational 
pedagogical point of departure. The philosophical roots of action theory 
derive from Aristotle. In recent decades interest in action theory has also 
grown in strength in the social sciences. Aristotle, Max Weber, Jürgen Ha-
bermas, Seyla Benhabib, and Martha C. Nussbaum are significant social 
theorists in the field. Action theory also has its roots in American pragma-
tism, in which Charles Sanders Peirce (1839–1914) was important.  

I consider the identification and handling of conflicts of interest to be one 
of the manager’s tasks, which makes the concept of competence interesting. 
I use Ellström’s definition of competence: 

 
An individual’s potential to act in relation to a particular task or situational 
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context. Specifically, the ability to successfully (according to one’s own or 
other criteria) do a job, including the ability to identify, use, and if possible, 
extend the interpretation, action, and valuation space that work provides. 
(Ellström 2006, my translation) 

 
Competence is vulnerable. If the organization has a number of competent 
managers, the organization risks a great loss of competence if these mana-
gers retire, become ill, or change workplace for any reason. This serious loss 
of competence can, at least to some extent, be prevented by long-term plan-
ning and by organizing the development of skills and learning within the 
organization. Döös talks about this in terms of organizing the tasks and their 
execution, ‘so that they contribute to qualifying experience in everyday prac-
tice’ (Döös 2005, my translation). Organizing for learning in this way makes 
it possible for the agents to learn from experience, by seeing and hearing 
each other in action. This creates conditions for development of not only 
individual ethical skills but also collective competence in the organization 
(Döös 2005). 

The value of a certain action can be assessed by the extent to which this 
action achieves intended goals. This means that the action can be rationali-
zed, that is, made more effective. I use Weber’s two ideal types, purposi-
ve/instrumental rationality and value rationality, to gain insight into the di-
rection of informants’ actions (Weber 1968). Weber’s concept is interesting 
in relation to ethical competence. 

Some norms, rules and laws are important for morally good and rational 
decisions, but in the concrete situation they need to be applied in dialogue 
between rule and perception (Nussbaum 2000). In other words, a contextual 
understanding of the specific case is very important. A rich emotional invol-
vement in the discernment is essential. Nussbaum argues that emotions are 
value judgements. The rational emotion is well informed, based on well-
founded facts and knowledge of the current context.  

 
Nussbaum defines emotions as: 

•  being a mixture of beliefs and feelings 
•  having an object or being about something 
•  having intentional content—a direction 
• involving cognitive value judgements  
• causing us to act  
 
One conclusion I draw from Nussbaum’s work is that, although emotions 
can be exaggerated and misleading, it is perfectly possible to achieve a self-
critical and emotion-filled picture of a situation, that is, to develop rational 
emotions that are discerning and can guide the conduct of the subject to an 
ethically inspiring choice (Nussbaum 2000, 1997, 2001). To be guided by 

 
 
182 

context. Specifically, the ability to successfully (according to one’s own or 
other criteria) do a job, including the ability to identify, use, and if possible, 
extend the interpretation, action, and valuation space that work provides. 
(Ellström 2006, my translation) 

 
Competence is vulnerable. If the organization has a number of competent 
managers, the organization risks a great loss of competence if these mana-
gers retire, become ill, or change workplace for any reason. This serious loss 
of competence can, at least to some extent, be prevented by long-term plan-
ning and by organizing the development of skills and learning within the 
organization. Döös talks about this in terms of organizing the tasks and their 
execution, ‘so that they contribute to qualifying experience in everyday prac-
tice’ (Döös 2005, my translation). Organizing for learning in this way makes 
it possible for the agents to learn from experience, by seeing and hearing 
each other in action. This creates conditions for development of not only 
individual ethical skills but also collective competence in the organization 
(Döös 2005). 

The value of a certain action can be assessed by the extent to which this 
action achieves intended goals. This means that the action can be rationali-
zed, that is, made more effective. I use Weber’s two ideal types, purposi-
ve/instrumental rationality and value rationality, to gain insight into the di-
rection of informants’ actions (Weber 1968). Weber’s concept is interesting 
in relation to ethical competence. 

Some norms, rules and laws are important for morally good and rational 
decisions, but in the concrete situation they need to be applied in dialogue 
between rule and perception (Nussbaum 2000). In other words, a contextual 
understanding of the specific case is very important. A rich emotional invol-
vement in the discernment is essential. Nussbaum argues that emotions are 
value judgements. The rational emotion is well informed, based on well-
founded facts and knowledge of the current context.  

 
Nussbaum defines emotions as: 

•  being a mixture of beliefs and feelings 
•  having an object or being about something 
•  having intentional content—a direction 
• involving cognitive value judgements  
• causing us to act  
 
One conclusion I draw from Nussbaum’s work is that, although emotions 
can be exaggerated and misleading, it is perfectly possible to achieve a self-
critical and emotion-filled picture of a situation, that is, to develop rational 
emotions that are discerning and can guide the conduct of the subject to an 
ethically inspiring choice (Nussbaum 2000, 1997, 2001). To be guided by 



 
 

183 

emotions requires an especially attentive presence and reflexivity of the ac-
tor, to decide which decision is right in the very specific context. 

 
Aim and questions 
This thesis aims to create knowledge about ethical competence and its pre-
conditions, particularly with regard to health care managers’ identification 
and management of conflicts of interest. The focus is on managers’ identifi-
cation and handling of conflicts of interest in the health care organization. I 
also intend to discuss the ethical competence managers need to have in rela-
tion to the task of identifying and handling conflicts of interest, and how this 
ethical competence can be developed and promoted in the organization. 
 
I intend to answer the following research questions: 
• What kinds of conflicts of interest do the managers identify? 
• How do the managers identify and clarify conflicts of interest? 
• How do the informants handle conflicts of interest? What kind of compe-

tence is expressed? 
• What facilitates or makes it difficult for managers to handle conflicts of 

interest? What action conditions apply? 
 

Method 
Qualitative, semi-structured interviews were carried out twice with ten 
health care managers in the Stockholm region. Data were categorized and 
analysed through a thematic, step-wise method of analysis. The analysis 
revealed several examples of conflicts of interest that the health care mana-
gers encountered in their work, and different ways in which they were ma-
naged.  

 
Results 
The informants identified a wide range of conflicts of interests in their work. 
The all-embracing conflict involved weighing and prioritizing patients’ ne-
eds, patient safety, and work environment against political and economical 
goals. In most cases the informants did not manage to strike a balance bet-
ween professional ethics and business management when handling conflicts 
of interest. The dominance of purposive/instrumental rationality tended to 
inhibit the managers’ ethical competence. At the same time, as shown by the 
analysis, some of the managers were able to use ethical competence to pur-
sue value/belief-oriented rationality in achieving such a balance.  

The analysis showed that the informants made use of both irrational and 
rational emotions when identifying and managing conflicts of interest. When 
emotions were rational and carefully reflected upon, they sharpened the ethi-
cal judgement and helped the agent to act with ethical competence: 
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First I found out what it looked like in the financial systems ... I have joined 
the central DRG group to understand—how can it be so weird? … And when 
I heard a lot of nonsense about how to run the financial systems, which is to-
tally unacceptable to me as head of department … I went directly to the head 
of division and said: ‘It must not be like this.’ (HS IP 10:1) 

 
When irrational, they tended to stray ethically:  

Imagine yourself standing there. A patient overturns the aquarium … All the 
fish are out ... and so the patient stands there looking: ‘What are you gonna 
do now?’ … You become very provoked... Unfortunately, it almost always 
ends with physical restraint. (HS IP 7:1) 

 
 However, the study reveals that in most cases the informants did not mana-
ge to strike a balance between professional ethics and business management 
when handling conflicts of interest. To achieve such balance the use of ratio-
nal emotions, an adequate ethical language, a trusting atmosphere for dialo-
gue, virtues, organizational support, and pedagogical interventions are of 
great importance. 

An informant who is part of the management team at a hospital says that 
it can be very quiet in the management team when they discuss the redistri-
bution of hospital beds as a result of the savings requirements. In discussions 
of other, more trivial issues, such as whether to use clip-on or safety-pinned 
nametags, people can become very involved: 

I think we avoid the issue because it's scary. Yes, it is a matter of redistribu-
tion of power: who should decide this? (HS IP 8:2) 

 
The example is interesting, as it shows how the ethical conflict of interest 
regarding priorities is overshadowed by the managers’ self-interests, their 
emotions of fear/anxiety, and mutual struggles for power. 

Health care managers seemed to be competent in general leadership and 
organizing. This was shown by the ability to analyse, to create forms of par-
ticipation, to network and to make decisions. When dealing with ethical is-
sues such as conflicts of interest, they seemed to have greater difficulties.  

The informants can often influence their working conditions and decide 
how to act within certain limits. And they choose to act differently. Some 
adapt more instrumentally and strictly than others to the directives, others 
relate more critically, imaginatively, and dynamically. They tend to actively 
interact with others and exert their influence, where possible and desirable. 

In some respects, organizational culture, organization, and control sy-
stems seemed to obstruct value/belief-oriented rationality, for instance, (a) 
they influence the current view about which tasks and issues can and should 
be addressed at management meetings, (b) follow-up activities are mainly 
considered in economic terms and not in terms of how many lives they save, 
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and finally, (c) the leadership training given primarily focuses on business 
management and not on the ethics and management of conflicts of interest.  

 
Conclusions and discussion 
In most cases, the informants did not manage to strike a balance between 
professional ethics and business management when handling conflicts of 
interest. The dominance of purposive/instrumental rationality tended to inhi-
bit the managers’ ethical competence. At the same time, as shown by the 
analysis, some of the managers were able to use ethical competence to pur-
sue value/belief-oriented rationality in achieving such a balance.  

The art of applying norms and rules is not sufficient to be an ethically 
competent manager. Imagination, sensitivity, and awareness of one’s own 
and others’ emotions are also necessary. Further, the management team ne-
eds a more open climate for reflection and dialogue, and strategies and sup-
port to take emotions into account. Otherwise, it is not possible to make ethi-
cally responsible decisions. 
To succeed, rational emotions, an adequate ethical language, and ability to 
dissolve organizational defences are of great importance. These aspects of 
ethical competence need to be carefully included in various organizational 
pedagogical interventions to promote learning within the organization. 

If one considers the identification, framing, and handling of conflicts of 
interest as a task, it seems rather obvious that specific competence and action 
conditions in the control system as well as organization for this task are re-
quired. Thus, the question of how actions can and should be guided within 
ethical dilemmas and conflicts of interest in the health care organization 
appears in a new light. Instead of arranging occasional training sessions 
apart from existing organizational communication structures, where norma-
tive guidelines and external ethical committees dominate development ef-
forts, organizing for the task within the context of everyday work would 
provide qualifying experiences to learn from. 

To succeed, the political and administrative control system needs to clear-
ly articulate the ethical dimensions of the managers’ task, allocate resources, 
and ensure that support systems and evaluation focus not only on finances 
but also on the value-rational aspects.  

 
 

 
 

185 

and finally, (c) the leadership training given primarily focuses on business 
management and not on the ethics and management of conflicts of interest.  

 
Conclusions and discussion 
In most cases, the informants did not manage to strike a balance between 
professional ethics and business management when handling conflicts of 
interest. The dominance of purposive/instrumental rationality tended to inhi-
bit the managers’ ethical competence. At the same time, as shown by the 
analysis, some of the managers were able to use ethical competence to pur-
sue value/belief-oriented rationality in achieving such a balance.  

The art of applying norms and rules is not sufficient to be an ethically 
competent manager. Imagination, sensitivity, and awareness of one’s own 
and others’ emotions are also necessary. Further, the management team ne-
eds a more open climate for reflection and dialogue, and strategies and sup-
port to take emotions into account. Otherwise, it is not possible to make ethi-
cally responsible decisions. 
To succeed, rational emotions, an adequate ethical language, and ability to 
dissolve organizational defences are of great importance. These aspects of 
ethical competence need to be carefully included in various organizational 
pedagogical interventions to promote learning within the organization. 

If one considers the identification, framing, and handling of conflicts of 
interest as a task, it seems rather obvious that specific competence and action 
conditions in the control system as well as organization for this task are re-
quired. Thus, the question of how actions can and should be guided within 
ethical dilemmas and conflicts of interest in the health care organization 
appears in a new light. Instead of arranging occasional training sessions 
apart from existing organizational communication structures, where norma-
tive guidelines and external ethical committees dominate development ef-
forts, organizing for the task within the context of everyday work would 
provide qualifying experiences to learn from. 

To succeed, the political and administrative control system needs to clear-
ly articulate the ethical dimensions of the managers’ task, allocate resources, 
and ensure that support systems and evaluation focus not only on finances 
but also on the value-rational aspects.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Informerat samtycke 
 
Förfrågan om medverkan i intervjustudie: 
 
”Etisk kompetens i rollen som verksamhetschef i Hälso- och sjukvården” 
 
Att vara verksamhetschef är ett kvalificerat och många gånger utmanande uppdrag. 
Som verksamhetschef inom Hälso- och sjukvården befinner man sig i en komplex 
organisation med politiska direktiv, krav på vårdkvalitet och patientsäkerhet, omfat-
tande lagstiftning, snäva ekonomiska ramar, etiska krav och en del medarbetare som 
visar tecken på utmattningsdepression/ohälsa, ibland s.k. moralisk stress. 
 
AFA försäkring finansierar under 3.5 år ett forskningsprojekt på Pedagogiska insti-
tutionen, Stockholms universitet, vars syfte är att undersöka vilken etisk kompetens 
som behövs för att hantera intressekonflikter i rollen som verksamhetschef i Hälso- 
och sjukvården. Närmare bestämt vill vi ta del av verksamhetschefers erfarenheter 
av att hantera mål-, värde- och intressekonflikter. Studien syftar också till att under-
söka hur denna kompetens kan läras och utvecklas i arbetsmiljön.  
 
Med intressekonflikt avses här en valsituation/beslut där ett eller flera värden måste 
offras på bekostnad av andra. Det kan röra sig om avvägningar mellan olika intres-
sen och värden som står på spel och de prioriteringar som görs. 
 
Vi söker nu verksamhetschefer i Stockholmsområdet som är intresserade av att 
medverka i studien och undrar om Du är en av dem? 
 
Strategiska urvalskriterier 
För att vi skall få ett så varierat och meningsfullt datamaterial som möjligt för studi-
ens syfte 
behöver du stämma in på nedanstående kriterier: 
• Vara verksam i Stockholmsområdet 
• Vara verksam inom privat eller offentlig verksamhet 
• Bidra till jämn könsfördelning 
• Vara verksamhetschef inom exempelvis: primärvård, kirurgi, geriatrik, kvinnokli-
nik, onkologi, psykiatri eller ortopedi 
• Du behöver inte vara läkare 
 
Medverkan kommer förhoppningsvis att berika både Dig och Din verksamhet ge-
nom den reflektion intervjuerna initierar och i det fall Du via olika erbjudanden vill 
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ta del av studiens resultat. 
 
Medverkan i studien är frivillig och innebär följande: 
• Du förbereder dig genom att dra dig till minnes en specifik situation när du var 
med och hanterade en, som du bedömer för verksamheten viktig, intressekonflikt 
och gärna föra ned anteckningar om denna. 
• En första intervju, ca 1.5 timme. 
• En andra, uppföljande och fördjupande, intervju om ca 1 timme efter några måna-
der 
 
Etik m.m. 
Studien utförs i enlighet med praxis för god forskningsetik (se t.ex. 
http://www.vr.se/huvudmeny/etikforforskare). Informanternas medverkan i projektet 
är frivillig och föregås av informerat samtycke. Informanten garanteras anonymitet 
och kan när som helst under studiens gång välja att inte medverka. Du avgör själv 
var intervjuerna skall äga rum. Intervjuerna spelas in på band och transkriberas or-
dagrant. 
 
Projektmedlemmar 
Jag som genomför studien är doktorand på Pedagogiska institutionen, Stockholms 
universitet och heter Erica Falkenström. De senaste 10 åren har jag varit verksam 
som ledarskapskonsult och författare. Jag har också, tillsammans med nedanstående 
handledare, genomfört en pilotstudie finansierad av Sveriges Läkarförbund, vilken 
föregått denna huvudstudie. Vetenskapligt ansvarig, tillika huvudhandledare är do-
cent Jon Ohlsson, Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet. Biträdande 
handledare är docent Anna T. Höglund, Centrum för forsknings- och bioetik, Institu-
tionen för Folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala Universitet. Till projektet har 
knutits en resursgrupp som består av professor Christer Sandahl vid Medical 
Management Center (MMC), Karolinska Institutet samt fil. dr Otto Granberg, med 
lång erfarenhet av hälso- och sjukvårdens organisation som såväl chef, forskare och 
konsult. Resursgruppens roll, tillsammans med handledarna i projektet, är att borga 
för hög vetenskaplig kvalitet, relevans, praktisk tillämpbarhet, och att ge projektet 
sin nödvändiga tvärvetenskapliga plattform. 
 
 
Vänliga Hälsningar 
 
 
Erica Falkenström 
Mobil: 070-594 60 07 
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Informerat samtycke 
 
Jag har tagit del av ovanstående information om forskningsprojektet ”Etisk 
kompetens hos 
verksamhetschefer i Hälso- och sjukvården” och ger härmed mitt informera-
de samtycke till att 
medverka: 
 
 
 
 
 
Ort och datum 
 
 
 
Namnteckning 
 
 
 
Namnförtydligande 
 
 
 
Befattning och arbetsplats 
 
 
 
Postadress 
 
 
 
Telefon 
 
 
 
 
Vänligen underteckna och posta till: Erica Falkenström, Pedagogiska insti-
tutionen, Stockholms universitet, Frescativägen 54, 106 91 Stockholm 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor som styrde första intervjuomgången: 
 
1. Vilka intressekonflikter identifierar verksamhetschefen i sin verksamhet? 

 
2. Hur hanterar verksamhetscheferna intressekonflikter? Hur ser processerna ut? 
 

 
3. Vilken betydelse har känslor för hanteringen av intressekonflikter och etisk 

kompetens? 
 

4. Vilka individuella förutsättningar har verksamhetscheferna för hantering av 
intressekonflikter? 

 
 

5. Hur ser de organisatoriska villkoren för hantering av intressekonflikter ut? Hur 
pass tydliga är roller, uppgifter och ansvar? Finns system för uppföljning av 
etiska beslut? 
 

6. Hur organiserar verksamhetscheferna för hantering av intressekonflikter? (Roll, 
samordning, struktur, tid, rum) 

 
 

7. Vilken kompetens kommer till uttryck/har verksamhetscheferna för hantering av 
intressekonflikter? 

 
 

Den andra intervjuomgången styrde följande frågor: 
 

1. Ett förhållande som blev tydligt efter första intervjuomgången var att ekono-
misk press tycks påverka verksamhetschefens förmåga att reflektera över olika 
handlingsalternativ, att handlingsmöjligheterna beträffande etik och moral blir 
begränsade. Känner du igen dig idet? Kan du berätta lite närmare hur du tänker!   
 

2. Hur ser du på ditt moraliska ansvar? 
 

3. Vi talade lite förra gången om vad som hindrar eller försvårar för dig som verk-
samhetschef att hantera intressekonflikter och etiska dilemman på ett ansvars-
fullt sätt. Kan du berätta lite mer om det?  
 

4. När det gäller etiskt ansvar i rollen som verksamhetschef: Vad behöver du allra 
mest? 
 

5. En viktig fråga i min avhandling är hur man utvecklar etisk kompetens för verk-
samhetschefer i hälso- och sjukvården. Vad tror du behövs? 
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Verksamhetschefens etiska kompetensVerksamhetschefen har en central funktion i vårdgivarens organisation. Det är 
verksamhetschefen som har det samlade ledningsansvaret för att förverkliga 
politikernas intentioner och beslut, liksom Hälso- och sjukvårdsförvaltningens 
beställningar. Men hälso- och sjukvården styrs också av lagstiftning och yrkes-
etiska koder. Verksamhetschefens uppgift är att leva upp till kraven på hög 
patientsäkerhet, god vård och kostnadseffektivitet. 

I praktiken innebär detta att etiska dilemman och intressekon!ikter uppstår. 
Begränsade resurser i relation till olika intressentgrupper, behandlingsmetoder 
och särskilda vårdbehov ställer krav på såväl effektiv organisering som avväg-
ningar och prioriteringar. Ibland ställs verksamhetschefen inför beslut som kan få 
etiskt obehagliga konsekvenser eftersom människors liv och hälsa står på spel.

Genom intervjuer och kvalitativ innehållsanalys belyser Verksamhetschefens 
etiska kompetens hur verksamhetschefen identi"erar, preciserar och hanterar 
intressekon!ikter i hälso- och sjukvårdens organisation. Därigenom uppmärk-
sammas såväl vilken kompetens som kommer till uttryck, som de olika svårig-
heter som är förknippade med uppgiftens etiska dimensioner.  Avhandlingen 
belyser också den etiska kompetensens handlingsförutsättningar i organisation 
och styrsystem. 

Verksamhetschefens etiska kompetens visar att verksamhetschefen många 
gånger inte lyckas att skapa balans mellan professionsetik och managementlo-
gik. Målrationalitetens och managementlogikens dominans över värderationa-
litet och professionsetik tenderar att hämma verksamhetschefens etiska kom-
petens. En slutsats är att rationella emotioner (värdeomdömen) och ett för etiken 
adekvat språk underlättar för verksamhetschefen att identi"era och hantera 
intressekon!ikter. Författaren argumenterar också för möjligheten att organisera 
för uppgiften att identi"era och hantera intressekon!ikter i syfte att stödja etiskt 
kompetent handling och skapa kvali"cerande erfarenheter att lära av.
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