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SAMMANFATTNING 
Hälso- och sjukvården anses vara en viktig del av svensk välfärd som alltid ska värna sin 

humana karaktär. Förändringarna som har skett inom svensk hälso- och sjukvård under de 

senaste decennierna, har lett till en mer byråkratiserad sjukvård där läkare och sjuksköterskor 

ofrivilligt har blivit byråkrater. Syftet med denna studie är dels att undersöka hur läkare och 

sjuksköterskor vid en privat vårdcentral i Västra Götalandsregionen gör prioriteringar av 

patientbesök, dels att jämföra hur dessa två professionerna gör sina prioriteringar. Den här 

studien är en fallstudie där tre läkare och tre sjuksköterskor har intervjuats. Det empiriska 

materialet har senare analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Studien utgår och 

baseras på Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater. Resultaten som har fåtts visar att läkare och 

sjuksköterskor upplever att de har ett stort handlingsutrymme när de gör medicinska 

bedömningar under prioriteringsprocessen, samt att deras handlingsutrymme inte begränsas av 

statligt regelverk och organisationens mål i någon större utsträckning. En tydlig svårighet som 

samtliga läkare och sjuksköterskor lyfter är tidsbrist som de försöker hantera genom användning 

av olika rutiner och hanteringssystem. 

Nyckelord: handlingsutrymme, gräsrotsbyråkrater, hälso- och sjukvård, prioritering, 

patientbesök, hanteringssystem. 
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1. INLEDNING 
Detta kapitel börjar med studiens bakgrund och problemformulering. Vidare behandlas även 

studiens syfte och frågeställningar. Slutligen redogörs för denna studies avgränsningar. 

 

1.1 Problemformulering 
I dagens svenska samhälle anses hälso- och sjukvården vara en grundsten för en bra välfärd där 

alla människor ska få en så jämlik och rättvis vård på så lika villkor som möjligt. Hälso- och 

sjukvården är ett område där etik ska vara en ledstjärna och där sjukvårdspersonalen alltid ska 

handla moraliskt korrekt. De ska utan tvekan hjälpa patienter som är i behov av vård. Men är 

det verkligen alltid så? Handlar sjukvårdspersonalen alltid utifrån det som är bäst för patienterna 

eller måste de ständigt balansera mellan de höga förväntningarna som både staten och 

allmänheten har på dem? Svensk hälso- och sjukvård har under de senaste decennierna 

genomgått många förändringar som även har påverkat hur sjukvårdspersonalen arbetar idag. 

Med införandet av New Public Management (NPM) har svensk sjukvård fått ett 

marknadsliknande styrningssystem som har effektiviserat men även byråkratiserat vården 

(Hallin och Siverbo 2003, 186). Detta har lett till att sjukvårdspersonalen har blivit mer 

kostnads- och effektivitetsmedvetna då de möter patienterna. Samtidigt som NPM har införts 

har även svensk sjukvård decentraliserats vilket har gjort att beslutsrätten inom hälso- och 

sjukvården nu delvis ligger hos landstingen och delvis hos kommuner (Pierre 2014, 247). 

Eftersom decentraliseringen har flyttat ansvaret för hälso- och sjukvården från staten till 

landsting och kommuner har också sjukvårdspersonalens roll ändrats. Sjukvårdspersonalen har 

med de här förändringarna förvandlats till byråkrater som förutom att göra medicinska 

bedömningar och ta kliniska beslut, har att beakta detta i relation till ekonomi och effektivitet i 

linje med organisationens mål. 

Efter att svensk hälso- och sjukvård har formats till ett marknadsliknande system som präglas 

av byråkratisering och decentralisering där sjukvårdspersonalen alltid ska vara så 

kostnadsmedveten och effektiv som möjligt, har de första biverkningarna av den nya 

styrningsmodellen börjat se dagens ljus. Enligt Hallin och Siverbo (2003, 186) har 

byråkratisering och marknadisering mest påverkat läkare och sjuksköterskor som har blivit mer 

kostnadsmedvetna vilket har gjort att deras värderingar och prioriteringar har förändrats. De 

står i en ogynnsam position mellan staten och patienter där de måste balansera mellan statliga 

riktlinjer och lagar och patienternas behov. Lipsky (2010, 3) kallar dessa tjänstemän som står 
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mellan staten och medborgarna för gräsrotsbyråkrater och hävdar att de har ett visst 

handlingsutrymme och autonomi när de utövar sitt arbete. Läkare och sjuksköterskor kan därför 

anses vara sjukvårdens gräsrotsbyråkrater. De arbetar dagligen i direkt kontakt med patienterna, 

bedömer deras medicinska tillstånd och beslutar om behandlingar som de ska få. Läkarnas och 

sjuksköterskornas handlingsutrymme speglas just i de medicinska bedömningarna som de gör 

samt i beslutsfattandet om vilka behandlingar patienterna kommer att få. Det är dock viktigt att 

nämna att deras handlingsutrymme präglas av olika riktlinjer och regler som de måste följa (Hill 

2007, 245). 

Lipsky (2010, 27) hävdar att gräsrotsbyråkrater arbetar i en stressig miljö där det aldrig finns 

tillräckligt med resurser och där de alltid har för många ärenden att besluta om. Det här 

påståendet stämmer väl överens med situationen i svensk hälso- och sjukvård. 

Byråkratiseringen av hälso- och sjukvården har lett till att läkare och sjuksköterskor inte längre 

har tillräckligt med tid för patienterna eftersom deras administrativa börda har ökat enormt 

(Nilsson 2006, 45). På grund av det är de tvungna att göra olika prioriteringar. Garpenby och 

Carlsson (2007, 189) definierar prioriteringar som ett rangordnat val som människor gör utifrån 

redan fastställda kriterier. Prioriteringar som läkare och sjuksköterskor gör angående 

patientbesök är särskilt viktiga. Detta eftersom patientens resa i hälso- och sjukvården oftast 

börjar med ett besök hos en sjuksköterska eller en läkare inom primärvården. Svårigheter som 

läkare och sjuksköterskor ofta stöter på när de gör prioriteringar av patientbesök är personal- 

samt resursbrist (Garpenby och Carlsson 2007, 212). Ökade förväntningar på vården samt 

ständig personal- och resursbrist sätter hög press på sjukvårdens gräsrotsbyråkrater. För att 

underlätta deras arbete har de, enligt Lipsky (2010, 85), utvecklat sitt eget hanteringssystem i 

form av olika beteendemönster, rutiner och procedurer. Allmänheten har oftast ingen insyn i 

hur dessa beteendemönster, rutiner och procedurer ser ut. Garpenby och Carlsson (2007, 187) 

påstår att prioriteringar som läkare och sjuksköterskor gör i princip alltid görs dolt.  

Den här studien kommer att försöka skrapa under ytan för att synliggöra och förstå hur stort 

handlingsutrymme läkare och sjuksköterskor upplever att de har i sitt vardagliga arbete. Ett 

särskilt fokus kommer att sättas på hur stort handlingsutrymme de upplever att de har när de 

prioriterar olika patientbesök, samt vilka olika hanteringssystem som gräsrotsbyråkrater 

använder för att fatta sina beslut. Studien kommer förhoppningsvis att bidra till en ökad 

samhällsförståelse om hur gräsrotsbyråkraterna i sjukvården fattar beslut, på vilket sätt de 

prioriterar patientbesök samt vilka rutiner och procedurer de utvecklar på vägen till det slutliga 

beslutsfattandet. Resultat som fås i den här studien kan vidare användas som ett hjälpmedel för 
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utveckling och främjande av sjukvårdsbyråkraternas prioriteringsrutiner och som ett hjälpmedel 

för att samhället ska uppnå det önskvärda hälso- och sjukvårdssystemet. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är dels att undersöka hur läkare och sjuksköterskor vid en 

vårdcentral i Västra Götalandsregionen gör prioriteringar angående patientbesök, dels att 

jämföra hur dessa två olika yrkesgrupper gör sina prioriteringar. Den här studien ska besvara 

följande frågor: 

 Hur stort handlingsutrymme upplever läkare respektive sjuksköterskor att de har 

angående prioritering av patientbesök? 

 Vilka problem och svårigheter upplever läkare respektive sjuksköterskor att de ställs 

inför när de bestämmer vilka patientbesök som ska prioriteras? 

 Vilka likheter och/eller skillnader finns det angående det upplevda handlingsutrymmet 

mellan de båda yrkesgrupperna, och hur kan dessa eventuellt förklaras? 

1.3 Avgränsningar 
Två avgränsningar har gjorts i denna studie. I första hand gjordes avgränsning gällande vilka 

hälso- och sjukvårdens yrkesgrupper som ska inkluderas i undersökningen. De yrkesgrupperna 

som ansågs vara mest relevanta är sjuksköterskor och läkare. Sjuksköterskor valdes ut eftersom 

patienterna oftast får sin första kontakt med vården genom att prata med en sjuksköterska. 

Sjuksköterskor är de som först gör bedömningar och prioriteringar av patientbesöken. Därför 

anses de vara sjukvårdens gräsrotsbyråkrater som står i främsta linjen och beslutar i första hand 

om vilka patienter som får komma på besök. Läkare valdes eftersom de oftast har ett slutord 

när det gäller de medicinska bedömningar och prioriteringar av patientbesöket. Vidare har de 

även handlingsfrihet när de bestämmer vilka patienter som kommer att remitteras till 

specialistvård. I andra hand gjordes en rumslig avgränsning av studiefall. Den här studien 

undersöker endast en vårdcentral i Västra Götalandsregionen vilket gör att studieresultatet inte 

kan generaliseras och tillämpas på Sverige i stort. Val av fall kommer att vidareutvecklas i 

metodavsnittet.  

2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
I kapitel två redovisas Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater som är utgångspunkt för den här 

studien. Det här avsnittet förklarar även tankar bakom handlingsutrymme. Vidare behandlar 

även det här kapitlet tidigare forskningar som har gjorts inom ämnet. I slutet av kapitlet 

beskrivs operationaliseringen av det teoretiska ramverket. 
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2.1 Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater 
Enligt Lipsky (2010,3) definieras gräsrotsbyråkrater som offentligt anställda tjänstemän som 

dagligen arbetar i direkt kontakt med medborgarna och som samtidigt har ett visst 

handlingsutrymme och autonomi när de utövar sitt arbete. Gräsrotsbyråkraterna utför sitt arbete 

för gräsrotsbyråkratier som producerar offentliga tjänster till medborgarna. Eftersom läkare och 

sjuksköterskor arbetar i hälso- och sjukvårdssektorn inom vilken staten producerar offentlig 

service till medborgarna, anses de vara typiska representanter av gräsrotsbyråkratier. Lipsky 

(2010, 221) hävdar vidare att gräsrotsbyråkraterna har en viktig roll i 

policyimplementeringsprocessen och att de implementerar policy utifrån bottom-up teorin. 

Bottom-up teorin om policyimplementering baseras på tanken att aktörer på mikronivån 

implementerar policys som skapas av centrala aktörer på makronivå, samt att mikronivåns 

aktörer utvecklar sina egna system för att implementera en policy (Knill och Tosun 2012, 155). 

Det betyder att de centrala aktörerna på makronivån inte kan påverka hur mikronivåns aktörer 

kommer att implementera en policy. Det är just i policyimplementeringsprocessen som 

gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme kommer till uttryck.  

Gräsrotsbyråkraterna implementerar policy direkt på plats när de dagligen möter medborgarna 

som försöker bli berättigade till statliga förmåner. Vilka medborgarna som får utnyttja dessa 

statliga förmåner beror på gräsrotbyråkraternas professionella bedömningar och deras 

beslutsfattande. Gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme sätts på prov när de bedömer och 

beslutar om vilka medborgare som har rätt till någon form av förmån som staten erbjuder.  När 

gräsrotsbyråkraterna fattar beslut måste de ta hänsyn till varje medborgare som alltid är ett 

individuellt fall var för sig, samtidigt som de måste ta hänsyn till verksamhetens mål (Lipsky 

2010, 16). Detta kan sätta större press på dem eftersom de måste balansera mellan 

medborgarnas behov och det som verksamheten kräver från dem. Lipsky (2010, 14) skriver att 

handlingsutrymmet som gräsrotsbyråkrater har begränsas av statliga och verksamhetens 

riktlinjer, regler och lagar som de måste följa när de utför sitt arbete. Det betyder att deras 

bedömningar och beslut till en viss del präglas av regler som högre instanser gör och att 

gräsrotsbyråkraterna handlar inom vissa ramar som de här instanserna sätter.  

Trots att olika regler och lagar begränsar gräsrotsbyråkraternas handlingsfrihet kan de inte helt 

utesluta den från deras dagliga arbete. Lipsky (2010, 15) påstår att gräsrotsbyråkraterna arbetar 

i en komplex miljö där de ofta inte strikt kan följa olika lagar, eftersom de måste göra känsliga 

bedömningar som går utanför rigida lagramar. Varje medborgare som vill ha någon form av 

statlig förmån är ett unikt fall och gräsrotsbyråkraterna måste anpassa sina bedömningar och 
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beslut beroende på de enskilda individernas situation. Därför blir det oftast svårt för dem att 

tillämpa verksamheternas strikta regler när de gör sina bedömningar och fattar beslut. Detta gör 

att de bevarar sitt handlingsutrymme trots olika regelsystem som de arbetar i. Samtidigt kan det 

ständiga balanserandet mellan medborgarna och högre instanser vara frustrerande för 

gräsrotsbyråkraterna. Lipsky (2010, 83) skriver att gräsrotsbyråkraterna därför har en tendens 

att skapa sina egna hanteringssystem när deras arbetssituation blir för stressig för dem. Oftast 

handlar det om olika rutiner som de implementerar i sitt dagliga arbete för att underlätta deras 

arbetsbörda. På så sätt får de kontroll över sitt arbete igen. Det är dock viktigt att nämna att de 

här rutinerna oftast skapas för att göra beslutsprocessen för medborgarna mer snabb och effektiv 

(Lipsky 2010, 86).  

2.2 Handlingsutrymme 
Det finns olika åsikter mellan teoretiker om vad handlingsutrymme innebär. De flesta 

teoretikerna enas om att det är svårt att definiera handlingsutrymme eftersom hänsyn måste tas 

till olika perspektiv som handlingsutrymme omfattas av. Evans och Harris (2004, 871) skriver 

att handlingsutrymme kan definieras som grader av frihet som man har när ett beslut ska fattas. 

På grund av det bör gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme utvärderas beroende på i vilken 

situation de fattar ett beslut. Olika beslut innebär olika lagar och regler som en gräsrotsbyråkrat 

måste ta hänsyn till. Lipskys teori om gräsrotsbyråkraterna diskuterar att gräsrotsbyråkraterna 

har ett visst handlingsutrymme som är begränsat med olika lagar och organisationernas regler, 

men att gräsrotsbyråkraterna ändå hittar en väg där de lyckas gå runt dessa lagar och regler när 

det behövs (Lipsky 2010, 14). Evans och Harris (2004, 871) skriver dock att handlingsutrymme 

inte nödvändigtvis betyder lagarnas och reglernas frånvaro utan det kan ses som ett utrymme 

mellan dem.  

Ponnert och Svensson (2015, 591) definierar handlingsutrymme som byråkraternas förmåga att 

använda sin professionella bedömning och att lita på den under beslutsfattandeprocessen.  Det 

krävs att gräsrotsbyråkraterna har en viss kompetens när de gör professionella bedömningar. På 

så sätt använder de sitt handlingsutrymme rationellt. Dunér och Nordström (2007, 431) hävdar 

att handlingsutrymme innebär gräsrotsbyråkraternas handlingar i beslutsprocessen och att dessa 

handlingar ständigt måste ställas i förhållande till juridiska, organisatoriska och moraliska 

faktorer. Om gräsrotsbyråkraternas handlingar står i enighet med dessa faktorer, minskas 

chansen för att fel beslut ska fattas. Gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme kan även relateras 

till deras kontroll över arbetsmiljön som de arbetar i samt med deras frihet till att välja olika 



10 
 

uppgifter (Tyler och Cushway 1998, 100). Deras handlingsutrymme ökar om de även har frihet 

till att fördela sin arbetstid och om de kan utveckla sin kompetens.  

Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater utgör utgångspunkt för denna studie. Hans teori om 

gräsrotsbyråkrater beskriver viktiga egenskaper som dagens gräsrotsbyråkrater har och varför 

deras handlingsutrymme är en essentiell faktor av deras beslutsfattandeprocess. Flera olika 

definieringar av handlingsutrymme har inkluderats i den här studien för att ge bättre förståelse 

för vad handlingsutrymme innebär i byråkraternas värld. På så sätt kan sammankoppling mellan 

Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater och handlingsutrymmets definitioner ses som viktiga 

komponenter i denna studie. 

2.3 Tidigare forskning om gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme 
Manditch Prottas (1978, 285) diskuterar i sin studie om gräsrotsbyråkraternas diskretion att 

gräsrotsbyråkraternas makt ligger i deras unika roll som förmedlare mellan byråkratier och 

deras gräsrotsbyråkratiska miljö, vilket gör att det blir svårt för byråkratier att kontrollera 

gräsrotsbyråkraternas dagliga beteende och beslutsfattande. Gräsrotsbyråkraterna har all 

nödvändig information om byråkratiernas klienter som de använder i beslutsprocessen. 

Manditch Prottas (1978, 294) menar att gräsrotsbyråkraterna manipulerar vilka av dessa 

informationer som kommer att vara tillgängliga för byråkratier för att på så sätt begränsa 

byråkratiernas påverkan på sitt beteende och för att utvidga sitt handlingsutrymme. 

Gräsrotsbyråkraterna har monopol över viktiga informationer som de använder för att bibehålla 

handlingsfrihet samt för att bibehålla sin autonomi. Det är svårt för byråkratier att sätta tydliga 

gränser över det som ses som gräsrotsbyråkraternas korrekta beteende. Manditch Prottas (1978, 

307) hävdar att det finns tre anledningar till att offentliga byråkratier inte kan definiera vad som 

anses som gräsrotsbyråkraternas korrekta beteende - makt som gräsrotsbyråkrater har som 

individer, makt som gräsrotsbyråkraterna har som en grupp och otydliga mål som sätts av 

offentliga byråkratier. Eftersom samhället har ambivalenta förväntningar på offentliga 

byråkratier, blir det svårare för dessa organisationer att tydligt visa vad som förväntas av 

gräsrotsbyråkraterna. Gräsrotsbyråkraternas självständighet och stora handlingsutrymme beror 

på att offentliga byråkratier inte är kapabla till att tydligt definiera gräsrotsbyråkraternas 

ansvarsområden och ha större kontroll över deras beteende (Manditch Prottas 1978, 310). 

Lewis, Majoribanks och Pirotta (2003, 44) har forskat om hur läkare som gräsrotsbyråkrater 

upplever deras professions autonomi och handlingsutrymme samt vilka som är de största hoten 

som kan påverka deras diskretion och autonomi. Deras studie omfattade fyra fokusgrupper som 

bestod av tjugofem läkare och gjordes i Melbourne i Australien. Det som de kom fram till var 
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att läkare upplevde att de hade ett stort handlingsutrymme när de gjorde sina medicinska 

bedömningar och när de bestämde vad som är det bästa för patienterna, men att de upplevde att 

deras autonomi hotas av finansiella restriktioner som deras organisation gör, större ansvar samt 

mer krävande patienter (Lewis, Majoribanks och Pirotta 2003, 62).  Läkare som profession har 

stort inflytande i medicinska byråkratier och det är av yttersta vikt för dem att bevara sitt 

handlingsutrymme och autonomi. Eftersom de har en expertkunskap som medicinska 

byråkratier behöver får de även friare händer i sitt beslutsfattande. Samtidigt som de har stort 

handlingsutrymme och stor autonomi bekymras de över att regler och reformer inom hälso- och 

sjukvården gjort att regeringen nu har större kontroll över deras profession (Lewis, Majoribanks 

och Pirotta 2003, 58). Trots detta bekymmer har läkare som gräsrotsbyråkrater lyckats skydda 

sitt handlingsutrymme och sin autonomi mer framgångsrik än de andra byråkratiska yrkena 

såsom lärare eller polis, vilket kan bero på ovan nämnda Manditch Prottas teori om att de 

manipulerar byråkratier genom att behålla monopol över viktiga informationer om sina 

patienter.  

Tummers och Bekkers (2012, 2) förklarar att ju större handlingsutrymme gräsrotsbyråkraterna 

har desto mer villiga är de att implementera en policy. Om de känner att deras arbete främjar 

välfärden och förbättrar klienternas liv, blir det mer meningsfullt för dem att implementera en 

policy. Därför argumenterar författarna att större handlingsfrihet till gräsrotsbyråkraterna kan 

leda till en mer okomplicerad policyimplementeringsprocess (Tummers och Bekkers 2012, 4). 

Handlingsutrymme är utan tvekan en av de viktigaste delarna av gräsrotsbyråkraternas arbete, 

men samtidigt så är det svårt att exakt definiera vad handlingsutrymme omfattar i praktiken. 

Tummers och Bekkers (2012, 5) skriver att handlingsutrymme omfattar frihet som 

gräsrotsbyråkraterna utövar i en specifik form inom juridiska gränser. När gräsrotsbyråkraterna 

har mer handlingsutrymme i sitt arbete blir det lättare för dem att forma strikta regelverk till 

medborgarnas behov. Diskretion ger gräsrotsbyråkraterna möjlighet till att göra egna 

bedömningar när de tar hand om medborgarnas önskemål och behov (Tummers och Bekkers 

2012, 16).  

Diamond-Brown (2018,48) hävdar att läkarnas handlingsutrymme i dagens hälso- och sjukvård 

hotas av evidensbaserad medicin och större valmöjligheter som patienterna har fått när det 

gäller vilken vård de ska få. Evidensbaserad medicin är medicinska riktlinjer som baseras på 

vetenskapligt beprövade erfarenheter och som läkarna måste följa. Tillsammans med en mer 

patientcentrerad vård tenderar evidensbaserad medicin att påverka beslut som läkare fattar. 

Diamond-Brown (2018, 49) skriver att läkarnas makt och handlingsutrymme ligger just i 
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kliniskt beslutsfattandet och i deras specialiserade kunskap som de har, men att evidensbaserad 

medicin begränsar deras handlingsutrymme och sätter kontroll på deras beslutsfattande. Om de 

inte följer evidensbaserad medicin sanktioneras dem och därför kan evidensbaserad medicin 

ses som ett kontrollredskap som staten använder i hälso- och sjukvården. Diamond-Brown 

(2018, 53) beskriver, i sin studie som omfattade femtio läkare från flera olika sjukhus i USA, 

att läkarna oftast var tvungna till att ofrivilligt fatta ett annorlunda beslut än det som de i första 

hand ville, på grund av de medicinska evidensbaserade riktlinjerna och på grund av 

patientcentrerad vård där hänsyn även måste tas till patienternas åsikter. Läkarna har på så sätt 

förlorat en del av sitt handlingsutrymme eftersom de nu är tvungna att dela 

beslutsfattandeprocessen med sina patienter.  

Armstrong (2002,1771) håller med Diamond-Brown om att evidensbaserad medicin och 

patientcentrerad vård för alltid har förändrat läkarnas handlingsutrymme och autonomi. Hans 

studie, som gjordes med läkarna som arbetar inom primärvården i England, visade att 

patientcentrerad vård och patienternas autonomi kan ses som en paradox i samband med 

evidensbaserad medicin eftersom de flesta patienterna inte har specialiserad kunskap inom 

medicin. Samtidigt är evidensbaserad medicin inte ett helt oproblematiskt område. Eftersom 

evidensbaserad medicin baseras på vetenskapliga undersökningar som görs under flera år 

betyder det även att läkare som gör samma undersökningar kan ha olika subjektiva tolkningar 

om hur framgångsrik en behandling är (Armstrong 2002, 1772). Detta kan leda till att läkarnas 

handlingsutrymme angående kliniskt beslutsfattande påverkas på så sätt att de i slutändan måste 

välja behandlingen som de kanske inte anser som den bästa behandlingen för en patient, utan 

de väljer den behandlingen på grund av att riktlinjerna från evidensbaserad medicin förskriver 

så.  Armstrong (2002, 1771) riktar även kritik mot de ekonomiska krafterna som direkt eller 

indirekt är inblandade i de kliniska besluten som läkarna fattar. Ekonomiska beslut bör inte 

hindra läkare från att fatta medicinskt nödvändiga beslut utifrån patienternas behov.  

Van Loon och Jakobsen (2017, 435) skriver om hur gräsrotsbyråkraternas arbetstryck och 

diskretion relateras till utvecklingen av olika hanteringssystem. Som tidigare nämnts tenderar 

gräsrotsbyråkraterna att skapa sina egna hanteringssystem när de möts av stor arbetspress, 

begränsade resurser och samhällets höga förväntningar. Enligt Van Loon och Jakobsen (2017, 

437) finns det två olika hanteringssystem som gräsrotsbyråkraterna utvecklar - klientorienterat 

hanteringssystem och systemorienterat hanteringssystem. Klientorienterat hanteringssystem 

används av gräsrotsbyråkraterna när de interagerar med klienterna, medan systemorienterat 

hanteringssystem används när de försöker minimera arbetsstress. Gräsrotsbyråkraternas 
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handlingsutrymme och autonomi är viktiga faktorer när det gäller hur de hanterar olika 

situationer. Van Loon och Jakobsen (2017, 438) diskuterar att mindre handlingsutrymme och 

autonomi begränsar gräsrotsbyråkraternas möjlighet till användning av olika hanteringssystem, 

medan större handlingsutrymme och autonomi tillåter dem att använda olika hanteringssystem 

i större omfattning.  

Evans (2011, 368) är dock skeptisk till Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater och han skriver i 

sin studie att Lipsky inte tar hänsyn till professionernas roll som, enligt honom, påverkar 

relation mellan gräsrotsbyråkratiernas chefer, gräsrotsbyråkraterna och deras 

handlingsutrymme. Hans forskning visar att handlingsutrymmet som gräsrotsbyråkraterna har 

och hur det här handlingsutrymmet utformas i dagligt arbete starkt påverkas av professionalism. 

Evans (2011, 371) kritiserar Lipsky för att han inte uppmärksammar professionellt engagemang 

och påverkan som det har på arbetarnas motivation i gräsrotsbyråkratier. Chefer som en 

profession inom gräsrotsbyråkratier är också en viktig del av organisationen även om Lipsky 

koncentrerar sig mest på gräsrotsbyråkraternas roll. I dagens gräsrotsbyråkratier har chefer som 

anställs ofta samma profession som de underställda arbetarna. Den här faktorn påverkar 

relationen mellan gräsrotsbyråkratiernas arbetare och deras chefer. Chefer som har samma 

profession som deras anställda brukar inte forma sin tillgivenhet efter organisationernas termer 

(Evans 2011, 372).  De har därför bättre förståelse för hur gräsrotsbyråkraterna på mikronivån 

arbetar och vilka svårigheter som finns i deras dagliga arbete, vilket leder till utvidgandet av 

gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme.  

Ovan nämnda studier beskriver inom olika ramar hur gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme 

formas och definieras, samt hur det påverkas beroende på olika situationer som sker i 

gräsrotsbyråkraternas arbetsmiljö. Ljus sätts även på olika hanteringssystem som 

gräsrotsbyråkraterna använder när deras arbetstryck ökar vilket förklarar hur de fattar sina 

beslut. Även kritik mot Lipsky teori har inkluderats för att på så sätt försöka bredda synen på 

handlingsutrymme.  

2.4 Operationalisering 
För att en studie ska uppfylla sitt syfte måste en eller flera operationella indikatorer tas fram 

utifrån det teoretiska ramverket (Esaiasson et al. 2017, 56). I den här studien har det teoretiska 

ramverket operationaliserats genom identifiering av olika faktorer som kan påverka det 

upplevda handlingsutrymmet hos läkare och sjuksköterskor. Det upplevda handlingsutrymmet 

utgör beroende variabeln i denna studien. Faktorer som påverkar det upplevda 

handlingsutrymmet ingår i de intervjufrågor som har ställts till läkare och sjuksköterskor vid en 
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vårdcentral i Västra Götalandsregionen. Följande oberoende variabler har identifierats: 1) 

statens lagar och riktlinjer som kan påverka det upplevda handlingsutrymmet, 2) 

organisationernas interna regler, 3) läkarnas och sjuksköterskornas hanteringssystem i form av 

olika informella rutiner som de fastställer för att underlätta arbetsbördan och 4) hänsyn till 

patienternas hälsotillstånd. I uppsatsen används de första två oberoende variablerna för att fånga 

upp i vilken utsträckning rigida och alltför strikta lagar och regler har potential att minska 

läkarnas och sjuksköterskornas upplevda handlingsutrymme. Läkarnas och sjuksköterskornas 

hanteringssystem och patienternas hälsotillstånd används som oberoende variabler för att visa 

i vilken utsträckning det ökar deras upplevda handlingsutrymme när de inför informella rutiner 

som underlättar deras arbetstryck, samt när de utifrån sin expertkunskap gör medicinska 

bedömningar och kliniska beslut angående prioriteringar av patientbesök.  

3. METOD 
I det tredje kapitlet beskrivs val av fall. Vidare behandlar det här kapitlet intervjuer, urval och 

utformning av intervjumanual. I avsnittet redovisas även genomförandeprocessen samt 

analysmetod av intervjuerna. Avslutningsvis diskuteras forskningsetik, källkritik och validitet. 

 

3.1 Val av fall 
Den här studien är en fallstudie som undersöker hur stort handlingsutrymme läkare och 

sjuksköterskor vid en privat vårdcentral i Västra Götalandsregionen upplever att de har 

angående prioriteringar av patientbesök. En vårdcentral valdes istället för sjukhus eftersom 

patienternas kontakt med hälso- och sjukvården oftast börjar med ett besök på en vårdcentral. 

På vårdcentralen finns det ett brett spektrum av patienter som läkare och sjuksköterskor måste 

prioritera på olika sätt, medan specialiserade mottagningar på ett sjukhus är delade på de olika 

människokroppsorganen och är inriktade på sjukdomar som uppstår i dem. En privat 

vårdcentral valdes framför en statlig vårdcentral eftersom målstyrning i den privata 

hälsosektorn antas vara ännu mer tydlig än på en statlig vårdcentral. En privat vårdcentral 

behöver tydligare målstyrning för att gå med vinst och vara mer konkurrenskraftig. På grund 

av det kan läkarnas och sjuksköterskornas upplevda handlingsutrymme verkligen ställas på sin 

spets. För den här studien valdes ett typiskt fall vilket betyder att den valda vårdcentralen inte 

skiljer sig på något sätt från de andra vårdcentralerna som finns i Västra Götalandsregionen 

(Esaiasson et al. 2017, 165). Resultat som fås i den här studien kan dock inte generaliseras och 

tillämpas på samtliga vårdcentraler i landet.  
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En fallstudie anses vara ett rimligt val för denna studie eftersom mängden av information som 

fås i fallstudien ger en noggrann beskrivning av fenomenet som undersöks. En tydlig fördel 

med fallstudie är att den bara fokuseras på ett enda fall vilket begränsar felmöjlighet under 

empiriinsamlingsprocessen. Samtidigt är det viktigt att nämna att en fallstudie även ger en exakt 

och tydlig inblick i samhälleliga dimensionen av det individuella fallet (Svensson och Ahrne 

2015, 22). En nackdel med fallstudie är att de ofta inte är representativa vilket gör att resultat 

som fås inte kan generaliseras. Under empiriinsamling fås även många informationer som inte 

är relevanta, men som kan ”filtreras” bort under analysprocessen. En fallstudie ger dock en mer 

djupgående beskrivning av det undersökta problemet vilket gör att en bättre inblick i det 

undersökta problemet fås. Därför är just fallstudie lämpligast för den här studien.  

3.2 Intervjuer 
Kvalitativ metod har valts som mest lämplig för att uppnå studiens syfte då den siktar mot att 

djupgående beskriva läkarnas och sjuksköterskornas tankegångar och uppfattningar om det 

upplevda handlingsutrymmet (Esaiasson et al. 2017, 262). Denna studie är av beskrivande 

karaktär och det bedöms vara av stor vikt att försöka skrapa under ytan för att få svar på 

frågeställningarna. Undersökningen som har gjorts är av respondentkaraktär vilket betyder att 

vikten ligger på svaren och tankarna som fås av själva svarspersonerna (Esaiasson et al. 2017, 

236). Empiri har samlats in genom sex samtalsintervjuer. Samtalsintervjuer öga mot öga har 

bedömts som mest lämpligt i denna studie eftersom den handlar om att tolka, analysera och 

synliggöra hur stort handlingsutrymme läkare och sjuksköterskor upplever att de har när de 

prioriterar olika patientbesök (Esaiasson et al. 2017, 261).  

En fördel med att göra samtalsintervjuer, till skillnad från exempelvis en enkät, är att om det 

uppstår oklarhet i något svar kan flera frågor ställas till intervjupersonen för att tydliggöra deras 

tankar. Detta är ett bra sätt att undvika missförstånd och för att få en bra insikt i 

intervjupersonernas åsikter. Samtidigt kan helt oväntade svar fås med hjälp av 

samtalsintervjuerna som inte alltid är möjligt om, till exempel, enkätundersökningar används 

istället (Esaiasson et al. 2017, 260). Det som ses som en nackdel med samtalsintervjuerna är att 

det finns en risk att författaren blir för subjektiv eller för suggestiv. Samtidigt kan inte svaren 

som fås genom samtalsintervjuerna generaliseras eftersom dessa svar återspeglar tankar och 

uppfattningar av just den personen som intervjuas och som andra människor inte nödvändigtvis 

håller med om.  Studiens syfte uppfylls genom att respondenternas tankar och åsikter analyseras 

och tolkas med hjälp av kvalitativ innehållsanalys av samtalsintervjuerna som har 
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transkriberats. Kvalitativ innehållsanalys av samtalsintervjuerna kommer att vidareutvecklas i 

analysmetod av intervjuerna i samma kapitel.  

3.3 Urval  
Ett viktigt steg i en kvalitativ studie är att göra ett bra urval av intervjupersonerna. Enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, 40) finns det två sätt för att genomföra urval av 

intervjupersonerna – genom att först göra urval av organisationer för att efteråt välja personer 

som ska intervjuas utifrån dessa organisationer, samt att göra ett snöbollsurval som innebär att 

forskaren efter en påbörjad intervju med en respondent får kännedom om andra eventuella 

intervjupersoner. I denna studien har författaren först gjort urval av tio privata vårdcentraler i 

Västra Götalandsregionen som kontaktades via email med förfrågan om deltagande i studien. 

Efter att svaren har kommit in valdes en privat vårdcentral utifrån vilken urval senare gjordes 

av tre läkare och tre sjuksköterskor. Av tio vårdcentraler har två vårdcentraler tackat ja till 

deltagandet i studien. Kriteriet som har används för att göra urvalet mellan dessa två 

vårdcentraler var hur snabbt författaren kunde få tillgång till intervjupersonerna för att samla in 

materialet. Eftersom en av vårdcentralerna som har tackat ja inte kunde möjliggöra tillgång till 

respondenterna inom tidsramen för denna studie, så valdes vårdcentralen som inom kortaste 

tidsramen kunde möjliggöra för författaren att samla in empirin.  

Val av tre läkare och tre sjuksköterskor har gjorts med tanke på intensitetsprincip. Det betyder 

att dessa intervjupersoner har valts eftersom de genom sin position i verksamheten besitter 

kunskap om det ämne som avses undersökas (Esaiasson et al. 2017, 269). Respondenterna som 

har valts för denna studie arbetar dagligen med prioriteringar av olika patientbesök i större eller 

mindre omfattning, vilket betyder att de dagligen gör medicinska bedömningar och tar kliniska 

beslut, samt att deras handlingsutrymme påverkas utifrån de enskilda individernas fall. Det 

räcker inte att intervjupersonerna bara väljs för deltagandet i studien, utan de valda 

intervjupersonerna ska även vara representativa. Sex intervjupersoner är ett för litet antal 

intervjupersoner för att uppnå en så kallad mättnad där både intervjuaren och intervjupersonerna 

börjar känna att samma svarsmönster repeteras (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015, 42). Det 

betyder att de sex intervjuerna som har gjorts inom ramen för denna studie inte är representativa 

och därför kan inte resultatet av denna studien generaliseras, men bedöms ändå ge en viktig 

indikation och bild av hur dessa yrkesgrupper uppfattar handlingsutrymmet vid den aktuella 

vårdcentralen.  
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3.4 Utformning av intervjumanual 
Innan samtalsintervjuer har genomförts har en intervjumanual skapats med semistrukturerade 

frågor för att få ordning och struktur på intervjuandet. Semistrukturerade frågor valdes eftersom 

författaren då har möjlighet till att ställa öppna frågor om det uppstår oklarhet i respondenternas 

svar (Svensson och Ahrne 2015, 38). Den teoretiska förförståelsen har använts för att skapa 

intervjumanualen. Intervjumanualen består av inledande bakgrunds frågor och därefter frågor 

indelade i fyra olika teman som har genererats utifrån det teoretiska ramverket, vidare har även 

en avslutande fråga av mer öppen karaktär inkluderats, se Bilaga 1 för intervjumanualen i dess 

helhet. Syftet med inledande frågor är att påbörja samtalsintervju och för att försöka få 

respondenterna att slappna av (Svensson och Ahrne 2015, 45). Dessa frågor handlar därför om 

erfarenhet som valda läkare och sjuksköterskor har i hälso- och sjukvårdssektorn samt om hur 

deras arbetsdag ser ut. Det första temat är prioriteringsätt av patientbesök. Frågorna som har 

ställts i det här temat har som syfte att beskriva på vilket sätt läkarna och sjuksköterskorna 

prioriterar patientbesök, hur stor handlingsfrihet de upplever att de har när de prioriterar olika 

patientbesök samt vad de tror påverkar deras handlingsutrymme. Med hjälp av dessa frågor fås 

en bättre inblick i tillvägagångsätt som läkare och sjuksköterskor använder när de prioriterar 

patientbesök och bättre förståelse fås för hur deras handlingsutrymme påverkas och påverkar 

prioriteringar av patientbesöken som görs.  

Det andra temat i intervjumanualen behandlar regler, lagar och riktlinjer som faktorer som 

påverkar det upplevda handlingsutrymmet. Läkare och sjuksköterskor måste följa dessa regler, 

lagar och riktlinjer i sitt dagliga arbete. Frågor som har ställs inom ramen för det här temat 

handlar om hur läkare och sjuksköterskor upplever att dessa regler, lagar och riktlinjer påverkar 

deras handlingsutrymme, på vilket sätt det händer samt om de även måste göra prioriteringar 

av patientbesök utifrån organisationens mål. Med hjälp av dessa frågor ville författaren fånga 

upp i vilken utsträckning regelverket i hälso- och sjukvården begränsar eller utvidgar läkarnas 

och sjuksköterskornas handlingsutrymme. Intervjumanualens tredje tema handlar om 

svårigheter som uppstår när läkare och sjuksköterskor prioriterar patientbesök. Frågorna som 

har ställts handlar om svårigheter som finns vid prioriteringar av patientbesök, på vilket sätt 

läkare och sjuksköterskor löser dessa problemen samt om de upplever att de ibland står inför 

moraliskt dilemma angående patienternas hälsotillstånd och prioriteringar av patientbesöken 

som de gör. Dessa frågor har som syfte att försöka fånga in i vilket omfång läkarnas och 

sjuksköterskornas handlingsutrymme begränsas av de dagliga problemen som uppstår i arbetet.  
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Det fjärde temat i intervjumanualen behandlar hanteringssystemet som gräsrotsbyråkraternas 

redskap för att underlätta sitt dagliga arbete. Frågorna som har ställts till respondenterna inom 

ramen för det här temat handlar ifall läkare och sjuksköterskor utvecklat något speciellt 

hanteringssystem för att underlätta stort arbetstryck och i så fall hur ser detta hanteringssystem 

ut. Eftersom i teorin om gräsrotsbyråkraterna beskrivs olika informella rutiner som 

gräsrotsbyråkraterna skapar för att utvidga sitt handlingsutrymme och för att underlätta sitt 

dagliga arbete, är det viktigt att försöka få en inblick i hur just läkare och sjuksköterskor skapar 

dessa hanteringssystem och vilka informella rutiner som underlättar deras arbete. 

Avslutningsvis har en avslutande fråga ställts till alla respondenter för att de ska få en chans till 

att fördjupa sig inom något svar som de vill eller om de vill tillägga något mer som de anser 

vara viktigt för ämnet, men som ännu inte berörts. 

3.5 Genomförande 
I slutet av april månad och i början av maj månad genomfördes sex samtalsintervjuer på en 

privat vårdcentral i Västra Götalandsregionen. Verksamhetschefen på vårdcentralen har 

kontaktats via email med förfrågan om författaren kunde intervjua sex personer – tre läkare och 

tre sjuksköterskor. I mejlet förklarades och beskrevs studiens ämne och syfte. Efter 

verksamhetschefens godkännande har datum och plats valts av respondenterna. Anledning till 

att respondenterna fick välja tid och plats för samtalsintervju är att de skulle känna sig så 

bekväma som möjligt under själva intervjun (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015, 46). Alla 

respondenter valde sitt kontor som intervjuplats. Av sex intervjuer har fyra intervjuer gjorts 

samma dag. Varje intervju var omkring 20–30 minuter lång. En nackdel med att göra så många 

intervjuer på samma dag är att det finns risk att intervjuaren blir för trött och börjar tappa fokus. 

Å andra sidan så gjordes dessa fyra intervjuer med jämn paus mellan dem vilket har gjort att 

intervjuaren kunde klargöra sina tankar innan nästa intervju påbörjades. En fördel med att göra 

flera intervjuer på samma dag är att intervjuare också får mer tid för att reflektera över 

respondenternas svar och analysera materialet som har samlats in vilket leder till att ett mer 

precist resultat fås. Intervjuerna spelades in med en röstinspelnings applikation på författarens 

mobiltelefon. Innan varje intervju har respondenterna skrivit under ett informerat samtycke där 

de godkände inspelningen av intervjun samt där de blev införstådda att all information som de 

lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, och att de även kan avbryta intervjun när som 

helst, utan att ange orsak till det. Varje respondent har även erbjudits avidentifiering av deras 

personliga uppgifter och alla sex respondenter har tackat ja till det. Utifrån etiskt perspektiv är 

det viktigt att respondenterna genom informerat samtycke förstår att de med sitt deltagande blir 
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en del av en forskningsstudie (Esaiasson et al. 2017, 267). Informerat samtycke finns som 

Bilaga 2. 

Författaren har under själva intervjuerna, i samband med röstinspelningen, även gjort 

anteckningar av de viktigaste fraserna och synpunkterna. Detta har gjorts för att det skulle bli 

möjligt att i stora drag återspegla intervjuinnehållet om något fel skulle inträffa under 

röstinspelningen (Eriksson-Zetterquist 2015, 50). Alla intervjuer har därefter direkt 

transkriberats för att på så sätt undvika att viktiga information skulle förloras. Intervjuerna har 

skrivits ut i sin helhet. Detta har gjorts för att på så sätt kunna analysera och ta hänsyn till olika 

fraser och småord som respondenterna har använt samt för att analysera om de har varit 

tveksamma i vissa svar eller om de ville säga något mellan raderna (Eriksson-Zetterquist 2015, 

52). Respondenterna har erbjudits att läsa de utskrivna intervjuerna och validera dem. Bara en 

respondent tackade ja till att validera utskriften, medan de andra respondenterna på grund av 

stort arbetstryck på jobbet tackade nej till det. Respondenten som tackade ja till att validera 

utskriften var nöjd med hur transskriptet såg ut och godkände utskriften. 

3.6 Analysmetod av intervjuerna 
Efter att alla intervjuer transkriberades har den insamlade empiri börjat analyseras. För denna 

studien valdes kvalitativ innehållsanalys som analysmetod. Kvalitativ innehållsanalys är en 

analysmetod där alla delar av insamlat material noggrant har lästs i sin helhet, men även i olika 

sammanhang (Esaiasson et al. 2107, 211). Författaren har läst igenom intervjumaterialet flera 

gånger för att på så sätt få en bättre inblick och bredare förståelse innan det djupare 

tolkningsarbetet. Intervjumaterialet har därefter sorterats för att få en bättre struktur på det och 

för att på så sätt undvika problem med oordning (Rennstam och Wästerfors 2015, 220). Efter 

sorteringen har författaren reflekterat över materialets huvudsakliga innehåll och påbörjat 

kodningsprocessen. Kodning av intervjumaterialet betyder att texten läses rad för rad och 

kommentarerna skrivs om olika detaljer, begrepp och fenomen i texten (Rennstam och 

Wästerfors 2015, 224). Författaren har innan kodningen identifierat relevanta meningar i texten. 

Dessa meningar har därefter kodats och kategoriserats för att på så sätt kunna hitta skillnader 

och likheter i svaren (Esaiasson et al. 2017, 282). Utifrån intervjumanualen har fyra teman 

identifierats och dessa fyra teman är sammankopplade till studiens fyra oberoende variabler. 

Under analys av text har olika kategorier skapats inom varje av dessa fyra teman. Författaren 

har under dessa kategorier kodat läkarnas och sjuksköterskornas svar. Det är viktigt att nämna 

att läkarnas svar har kategoriserats separerat från sjuksköterskornas svar under analysprocessen 
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för att på så sätt kunna spåra skillnader och likheter mellan dessa två professioner. Översikt av 

kodningsschema och kategoriseringsprocessen finns med som Bilaga 3.  

3.7 Forskningsetik, källkritik och validitet 
Under empiriinsamlingsprocessen är det viktigt att den som intervjuar alltid beaktar den etiska 

aspekten. Därför har alla respondenter i denna studie erbjudits avidentifiering av deras 

personliga uppgifter, och de har även skrivit under ett informerat samtycke. Informerat 

samtycke är en viktig del av forskningen eftersom det handlar om att förklara för 

respondenterna att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta intervjun om de inte 

längre vill bli en del av forskningen (Öberg 2015, 62). På så sätt skapas förtroende mellan 

deltagare och intervjuare. Enligt Esaiasson (2017, 294) är det viktigt att ha tendenskriteriet i 

åtanke när empiri samlas in. Detta eftersom en respondent som är tendentiös kan ge en fel bild 

av fenomenet som undersöks. Om en studie innehåller källor som är tendentiösa är det viktigt 

att hitta en oberoende källa eller en källa som har en helt annan tendens (Esaiasson et al. 2017, 

296). För att minska risken för att källor ska vara tendentiösa så har författaren försökt välja så 

oberoende källor som möjligt. Respondenterna som har valts för samtalsintervjuer kommer från 

två helt olika yrkesgrupper. Samtidigt inkluderades i studien både respondenterna som har 

arbetat på vårdcentralen under en längre tid, men även de respondenter som är nyanställda. Ett 

sådant brett urval av respondenter gjordes för att på så sätt utesluta att respondenterna har 

påverkats av verksamheten där de arbetar i (Esaiasson et al. 2017, 293). Intervjuareffekter är 

också en viktig aspekt som man måste ta hänsyn till under empiriinsamlingen. 

Intervjuareffekter är oönskade effekter som kan uppstå under en intervju och som gör att själva 

studien förlorar validitet (Esaiasson et al. 2017, 243). Dessa effekter sker när intervjuaren 

medvetet eller omedvetet påverkar respondenternas svar eller om respondenterna anpassar sina 

svar för att på så sätt förbättra bilden av sig själv eller om verksamheten där de är anställda i. 

Eftersom läkare och sjuksköterskor arbetar i en känslig miljö finns det en risk att de kan ge 

oärliga och omformulerade svar.  

Validitet betyder att en studie mäter det som den påstås mäta (Bjereld, Demker och Hinnfors 

2018, 102). Om en studie mäter det som den påstås mäta så är studiens validitet hög. Därför är 

det viktigt att det finns en bra relation mellan det teoretiska ramverket och operationaliseringen 

av studien (Esaiasson et al. 2017, 57). I kvalitativ metod är det inte så lätt att mäta det som man 

påstår att man mäter eftersom det är svårt att kvantifiera människornas uppfattningar. Den här 

studien är en studie om människornas upplevelser, åsikter och känslor vilket gör att det blir 

svårt att bedöma om det som skulle mätas verkligen mäts, men förhoppningen är att så är fallet. 
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Reliabilitet används i en studie för att redogöra och mäta hur bra empiriinsamlingsprocessen 

har fungerat (Esaiasson et al. 2017, 58). Om en forskare gör systematiska fel när materialet 

samlas in och bearbetas minskar studiens reliabilitet. För att en studie ska ha bra validitet är det 

viktigt att begreppsvaliditet står i balans med reliabilitet. Begreppsvaliditet betyder att 

teoretiska definitioner stämmer väl överens med operationaliseringen som görs inom en studie 

(Esaiasson et al. 2017, 59). Författaren har strikt följt intervjumanualen för att på så sätt undvika 

systematiska fel under empiriinsamlingen vilket förhoppningsvis har lett till en hög grad av 

studiens reliabilitet. Genom att noggrant välja operationella indikatorer som överensstämmer 

med teoretiska definitioner som har valts för denna studie har författaren försökt uppnå 

begreppsvaliditet.  

4. EMPIRI 
I det fjärde kapitlet presenteras och jämförs läkarnas och sjuksköterskornas svar från sex 

intervjutillfällen vid en privat vårdcentral i Västra Götalandsregionen.  

 

4.1 Prioriteringssätt av patientbesök och det upplevda handlingsutrymmet 
 

4.1.1 Läkarnas syn på prioriteringssätt av patientbesök och det upplevda 

handlingsutrymmet 
Läkare A hävdar att hon alltid gör en klinisk bedömning innan hon bokar in en patient på besök. 

Prioriteringar som hon gör beror på hur snabbt en patient behöver träffa läkare. Samtidigt tycker 

hon att hennes handlingsfrihet till en viss del är begränsad. ”Jag har begränsat 

handlingsutrymme på grund av tidsbrist och överbelastning. Jag gör ofta dubbelbokningar av 

patienter. Om jag ser att det inte finns utrymme för att boka in patienten, så bokar jag in dem 

ändå. Jag gör besökstiden kortare för att göra utrymme för flera patientbesök eller så använder 

jag tiden som används för att föreskriva recept till att träffa patienterna istället.” (Läkare A, 

2019-04-30). Trots att läkare A upplever att hennes handlingsutrymme är begränsad, så finns 

det ändå tecken på att hon har en viss handlingsfrihet över hur hon omorganiserar sitt arbete för 

att få mer tid till att träffa patienter. Samtidigt ger tidsbristen och överbelastningen en negativ 

påverkan på läkarens handlingsutrymme, eftersom tidsbrist utan tvekan leder till minskat antal 

patientbesök, medan överbelastning kan leda till ökad arbetsstress och utmattning vilket också 

kan leda till minskat antal patientbesök.  
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Läkare B beskriver att han gör prioriteringar angående patientbesök beroende på hur 

patienternas hälsotillstånd ser ut, men även beroende på om det finns utrymme för det. ”Jag 

prioriterar patientbesök beroende på hur mycket besvär en patient har samt vilka symtom som 

han eller hon har. Det som också påverkar prioriteringar är om vi har utrymme i vår tidbok för 

att boka in patienter. Om utrymmet finns, bokas patienten in till mig samma dag. Annars bokas 

patienten in till någon annan läkare på vårdcentralen eller så hänvisar vi patienten till 

jourcentraler eller sjukhus.” (Läkare B, 2019-05-02). Läkare B upplever att han har ett visst 

handlingsutrymme när han gör prioriteringar av patientbesök. ”Jag kan bestämma över min 

tidbok. Antingen försöker jag pressa in patienterna i min tidbok eller så utnyttjar jag de 

administrativa tiderna i min tidbok till att träffa patienter istället. Ibland händer det att jag 

även utnyttjar telefontider för ett kort patientbesök.” (Läkare B, 2019-05-02). Läkare B 

upplever att han har stort handlingsutrymme för att forma sin tidbok och på så sätt göra utrymme 

för att träffa flera patienter. Det betyder att ökat handlingsutrymme påverkar prioriteringar som 

görs vilket vidare påverkar antalet patientbesök. Tidsbrist ses återigen som en negativ påverkan 

på läkarnas handlingsutrymme. 

Läkare C gör inte så många prioriteringar av patientbesök eftersom han precis har färdigutbildat 

sig inom medicin. När han gör prioriteringar gör han det utifrån den medicinska bedömningen. 

”Jag gör inte så mycket prioriteringar, men när jag är med på ronden då prioriterar vi hur 

snabbt en patient behöver komma in. Då är det, hur akut är det här, hur snart behöver det här 

bedömas.” (Läkare C, 2019-05-09). Handlingsutrymmet som läkare C har är inte så stort 

eftersom han är nyutbildad. ”Jag utgår alltid från bara rent medicinskt egentligen och sedan så 

blir ju det att man säger till sjuksköterskan att patienten ska bokas in inom två till fyra veckor. 

Man hoppas på att det går att lösa, men jag tänker inte riktigt på det, utan jag säger ungefär 

vad jag tycker och så. Det är oftast någon annan som får lösa uppgiften.” (Läkare C, 2019-05-

09). Här finns en viktig faktor som påverkar läkarnas handlingsutrymme – ju mer erfarenhet en 

läkare har desto mer handlingsutrymme har han eller hon. 

4.1.2 Sjuksköterskornas syn på prioriteringssätt av patientbesök och det 

upplevda handlingsutrymmet 
Sjuksköterska A hävdar att hon alltid prioriterar patientbesök utifrån vilken patient som har 

mest behov av vården, vilken patient som är mest sjuk och som inte kan vänta. Det betyder att 

hon gör prioriteringar av olika patientbesök enligt sin medicinska bedömning. Eftersom hon 

har sin egen mottagning på vårdcentralen där patienter med lungproblem behandlas, upplever 

hon att hennes handlingsutrymme är ganska stort. ”Jag har det i min hand. Är det något som är 

viktigt så klämmer jag ju in det.” (Sjuksköterska A, 2019-04-30). Sjuksköterska A verkar ha 
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stort handlingsutrymme även när hon formar sin tidbok. Om patienter som kommer till henne 

även behöver medicinsk bedömning av läkare, minskas sjuksköterskans handlingsutrymme. 

”När det gäller att jag ska försöka ordna en läkartid så är det ju svårare, för doktorn kanske 

säger att han eller hon inte har tid för denna patient just nu. Då står man ju där. Men när det 

gäller min egen mottagning och de besöken jag tar, så kan ju jag styra det och se till att jag har 

en tidbok i så fall där det finns utrymme för det.” (Sjuksköterska A, 2019-04-30). Så fort en 

läkare måste inkluderas i prioriteringsprocessen så har sjuksköterskan inte längre ett lika stort 

handlingsutrymme för att bestämma om tidboken själv, utan det måste ske i samråd med läkare. 

Det som sjuksköterska A ser som negativ påverkan på prioriteringsprocessen och 

handlingsutrymme är läkarnas tidsbrist.  

Sjuksköterska B har sin egen mottagning på vårdcentralen där barn behandlas. Hon prioriterar 

patientbesök utifrån patienternas ålder (Sjuksköterska B, 2019-04-30).  Precis som 

sjuksköterska A upplever även sjuksköterska B att hon har stort handlingsutrymme i hennes 

arbete. ”Jag har mycket frihet och för det mesta bestämmer jag själv om hur min kalender 

kommer att se ut. Det enda som begränsar mig är när jag ska ha läkarmottagning. Då är det 

vilka dagar som läkare kan jobba på och vilka tider som läkare kan träffa patienter på. Annars 

så bestämmer jag ju det mesta själv.” (Sjuksköterska B, 2019-04-30). Återigen begränsas 

sjuksköterskornas handlingsutrymme när läkare ska inkluderas i prioriteringsprocessen. Om 

läkarnas tidböcker är fullbokade finns det inte mycket som sjuksköterskorna kan göra för att 

påverka prioritering av patientbesök. Så tillgång till läkarnas tider ses även i det här fallet som 

en tydlig negativ påverkan på både prioritering av patientbesök samt handlingsutrymme som 

sjuksköterskorna har. 

Sjuksköterska C (2019-04-30) hävdar att medicinsk prioritering av patientbesök görs där det 

behövs. Det hon menar är att prioritering av patientbesök görs utifrån medicinsk bedömning. 

”Har vi tider så har vi tider, men det har vi ju sällan. Prioritering av patientbesök görs utifrån 

medicinska bedömningar för att även om vi skulle ha tider, men man anser att ett patientbesök 

inte är nödvändigt så tar man inte in patienten bara för att det finns en tid.” (Sjuksköterska C, 

2019-04-30). Sjuksköterskans C arbete är inte förknippad till någon specialistmottagning på 

vårdcentralen, men trots det upplever hon ändå att hennes handlingsutrymme angående 

prioritering av patientbesök är stort. ”Det är ju upp till mig. Mitt handlingsutrymme i medicinsk 

bedömning är ganska stort. Sedan är det ju tillgång på tider som kan begränsa det då, men det 

är ju inte så att jag känner att det är någon annan som står och tycker att de här patienterna 

ska du inte ta in eller att regionen säger att de här patienterna ska komma in.” (Sjuksköterska 
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C, 2019-04-30). Precis som de andra två intervjuade sjuksköterskorna så tycker även 

sjuksköterska C att den negativa påverkan på prioriteringsprocessen och handlingsutrymme 

återspeglas i faktumet att det alltid finns tidsbristproblematik i primärvården. Det är just tillgång 

till tider som skapar mest problem i den dagliga prioriteringsprocessen. 

4.1.3 Jämförelse av läkarnas och sjuksköterskornas svar 
Om läkarnas och sjuksköterskornas svar angående prioritering av patientbesök jämförs, enas 

alla läkare och nästan alla sjuksköterskor om att de prioriterar patientbesök utifrån medicinska 

bedömningar. Det tyder på att de patienterna som bedöms som mest sjuka och som mest akuta 

prioriteras framför alla andra. Det var bara en sjuksköterska som arbetar med barn och som 

prioriterar patientbesök utifrån barnens ålder. Detta gör hon eftersom hon måste följa de 

nationella riktlinjerna som förskriver vilka barn som prioriteras först. När det gäller det 

upplevda handlingsutrymmet så har läkarna med mer erfarenhet större handlingsutrymme när 

de formar sina tidböcker och när de gör prioriteringar än läkare som har mindre erfarenhet. 

Sjuksköterskor delar samma åsikt om att deras handlingsutrymme är stort, men så fort läkarna 

måste inkluderas i bedömningen så minskar deras handlingsfrihet. När läkarnas och 

sjuksköterskornas svar om det upplevda handlingsutrymme jämförs, så tyder det på att det finns 

en hierarki mellan dessa två professioner där läkarna begränsar sjuksköterskornas 

handlingsutrymme om de involveras i prioriteringsprocessen. Eftersom läkare har 

expertkunskap har de makt att påverka sjuksköterskornas handlingsutrymme. Det som ses som 

mest negativ påverkan på det upplevda handlingsutrymmet hos både läkare och sjuksköterskor 

är tidsbrist. Tidsbrist är en faktor som begränsar både läkare och sjuksköterskor när de 

prioriterar patientbesök.  

4.2 Statligt regelverk och organisationens mål – påverkan på läkarnas och 

sjuksköterskornas upplevda handlingsutrymme 

 

4.2.1 Läkarnas syn på statligt regelverk och organisationens mål som faktorer 

som kan påverka deras upplevda handlingsutrymme 
Läkare A (2019-04-30) tycker inte att statliga lagar, regler och riktlinjer påverkar hennes 

handlingsutrymme när hon prioriterar patientbesök. Statligt regelverk ses istället som ett 

hjälpmedel i det dagliga arbetet. Samtidigt så utelämnar hon inte möjligheten att verksamhetens 

mål påverkar hennes handlingsutrymme. ”Jag utesluter inte det. Ibland vill jag träffa patienter 

snabbare, men tyvärr kan vi inte erbjuda tid till dem eftersom det finns brist på läkartider och 

brist på läkare.” (Läkare A, 2019-03-40). Verksamhetens mål kan till en viss del påverka 

läkarnas upplevda handlingsutrymme när de prioriterar olika patientbesök. På grund av 
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verksamhetens mål blir det ibland svårt att prioritera patientbesök eftersom verksamhetens mål 

kan påverka prioriteringarna som görs. 

Läkare B håller dock inte med läkare A och menar att statliga lagar, regler och riktlinjer 

begränsar hans handlingsfrihet (Läkare B, 2019-05-02). Statligt regelverk ses som strikta och 

rigida. ”Det som begränsar mitt handlingsutrymme är statliga riktlinjer som finns för 

specialistvård som ges. Det är svårt när man på grund av dessa riktlinjer inte kan skicka 

patienter till specialisterna. Då känner man frustration. Det är svårt när man skickar en remiss 

till ortopedin eller psykiatrin och så kommer remissen tillbaka och det står att specialistläkaren 

inte kan träffa patienten eftersom de tillhör primärvården. Då blir det tufft för oss. Vi har inte 

heller frihet gällande medicinska beprövade erfarenheter. Vi är faktiskt begränsade med 

behandlingarnas riktlinjer. Jag försöker att gå efter de riktlinjerna som finns i Sverige. Jag kan 

inte behandla patienter utifrån det som är beprövade medicinska erfarenheter i andra länder.” 

(Läkare B, 2019-05-02). Vissa statliga riktlinjer ses som ett hinder för läkarens upplevda 

handlingsutrymme och det väcker frustration speciellt när patienterna ska remitteras vidare till 

specialistvården. Samtidigt begränsas läkarens handlingsutrymme med beprövade medicinska 

erfarenheter som ett regelverk som ger råd om hur vissa hälsotillstånd ska behandlas. Läkare B 

anser däremot inte att verksamhetens mål på något sätt begränsar hans handlingsutrymme när 

han prioriterar patientbesök. 

Läkare C tycker att det inte är statligt regelverk som begränsar hans handlingsutrymme, utan 

att det snarare är ekonomisk brist. ”Jag tycker inte att det har varit något problem med riktlinjer, 

det har funkat. Det är mest ekonomisk brist som påverkar ens handlingsutrymme. Vi får massa 

patienter från andra mottagningar eftersom de inte har råd att följa upp dem, så att säga. Så 

det är ekonomin som begränsar oss, samt att allting tar så lång tid och det blir väldigt mycket 

arbete för att ingen har pengar till någonting.” (Läkare C, 2019-05-09). Ekonomi är en faktor 

som inte bör underskattas när läkare pratar om deras handlingsutrymme, speciellt när de arbetar 

inom den privata hälso- och sjukvårdssektorn. Eftersom staten ofta gör besparingar så påverkar 

ekonomin även hur statligt regelverk formas, vilket i slutändan kan ha effekt på läkarnas 

handlingsutrymme. Läkare C är enig med läkare A om att verksamhetens mål inte påverkas på 

vilket sätt han prioriterar olika patientbesök. ”Jag kan inte säga att vårt prioriteringssätt 

påverkas utifrån verksamhetens mål, men man måste göra lite prioriteringar för att det ska gå 

runt. Ibland så vet man att det inte finns så många tider och då får man kanske ringa patienten 

istället för att göra ett patientbesök, eller så kan jag kanske vänta ett par veckor till med det…” 
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(Läkare C, 2019-05-09). Det är inte så att det finns tider exakt när läkarna vill ha dem, utan de 

får ju se till att få in patienter när det fungerar för dem. 

4.2.2 Sjuksköterskornas syn på statligt regelverk och organisationens mål som 

faktorer som kan påverka deras upplevda handlingsutrymme 
Sjuksköterska A anser inte att statliga lagar, regler och riktlinjer begränsar hennes 

handlingsutrymme när det gäller prioriteringar av patientbesök. ”Nej, jag ser det inte som 

begränsning när det gäller prioriteringar. Men jag menar vi har ju lagar såsom journallag, 

sekretesslag och allting sådant. Vi är skyldiga att dokumentera, det är klart att det styr hur jag 

måste jobba, men inte hur jag prioriterar. Det tänker jag inte. Det är i alla fall inget jag 

bekymrar mig om, utan jag prioriterar utifrån den som är sjukast.” (Sjuksköterska A, 2019-04-

30). Statligt regelverk påverkar inte sjuksköterskans handlingsutrymme när hon prioriterar 

patientbesök, utan det är snarare så att det styr sättet på vilket hon arbetar. Verksamhetens mål 

ses dock som en faktor som påverkar sjuksköterskans A handlingsutrymme när hon gör 

prioriteringar. ”Ja, det kan jag tycka eftersom jag jobbar och även har utbildning i allergi, så 

skulle jag ju göra mer allergiutredningar än vad jag gör, men det är inte det vi ska lägga knytet 

på utan det är ju de kroniskt sjuka patienterna. Allergier är ingenting vi på vårdcentralen 

prioriterar. Fast jag gör ju det ändå ibland, men det är inte riktlinjerna här. Så de patienterna 

hamnar ju i kläm fast de också hör till öppenvården.” (Sjuksköterska A, 2019-04-30). Eftersom 

ett av verksamhetens mål är prioritering av de kroniskt sjuka patienterna, har det här målet 

påverkan på sjuksköterskans A prioritering av patientbesök vilket begränsar hennes 

handlingsutrymme.  

Sjuksköterska B har inte samma åsikt som sjuksköterska A angående statliga lagar, regler och 

riktlinjer och påverkan som dessa har på hennes handlingsutrymme. ”Det är en begränsning 

eftersom jag alltid måste utgå utifrån vetenskaplig beprövad erfarenhet och jag får inte gå 

utanför det. Sedan det här med beprövad erfarenhet… Det kan ju ibland glida lite så mellan 

gränserna.” (Sjuksköterska B, 2019-04-30). Samtidigt så anser inte sjuksköterska B att 

verksamhetens mål begränsar hennes handlingsutrymme när det gäller prioriteringar av 

patientbesök. Detta eftersom verksamhetens mål måste stå i enighet med nationellt mål som 

hennes barnmottagning präglas av. ”Nej, verksamhetens mål påverkar inte mitt 

handlingsutrymme därför att när det gäller barnavårdscentral så är verksamhetens mål samma 

som barnavårdscentralens nationella mål. Verksamheten måste uppfylla barnavårdscentralens 

mål och så är det överallt. Så barnavårdscentralen har ett nationellt program som ska uppfyllas 

oavsett vilken verksamhet man är på.” (Sjuksköterska B, 2019-04-30). Eftersom verksamhetens 

mål måste vara samma som nationellt mål för en barnmottagning, så upplever inte alls 
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sjuksköterska B att verksamhetens mål påverkar sättet på vilket hon måste prioritera olika 

patientbesök. Hennes handlingsutrymme förändras inte på grund av verksamhetens mål.  

Sjuksköterska C håller med sjuksköterska A om att statligt regelverk inte har någon påverkan 

på hennes handlingsutrymme när hon prioriterar patientbesök. ”Överlag ser jag inte statliga 

lagar och regler som en begränsning utan det är liksom ett hjälpmedel. Riktlinjer är ju riktlinjer 

och om man kan motivera varför man går utanför dem så får man göra det inom vissa ramar.” 

(Sjuksköterska C, 2019-04-30). Till en viss del kan sjuksköterska C ha tolkningsfrihet när det 

gäller statliga regler, lagar och riktlinjer, vilket gör att hennes handlingsutrymme inte totalt 

begränsas. Samtidigt så kan den här tolkningsfriheten bara göras inom vissa ramar och så länge 

sjuksköterska C har en bra förklaring till varför hon gör som hon gör. När det gäller 

verksamhetens mål så håller sjuksköterska C med sjuksköterska B om att hennes 

handlingsutrymme inte påverkas av dessa mål. ”Alltså, vi sätter ju upp mål kring antal besök 

men de målen försöker vi ju bygga på de medicinska behoven. När vi uppskattar hur många 

årskontroller vi måste göra så är det ju utifrån det medicinska – vilka patienter vi har. Så det 

är ju snarare så att målen är satta utefter patienterna. Så nej, jag upplever inte att 

verksamhetens mål påverkar mitt handlingsutrymme.” (Sjuksköterska C, 2019-04-30). 

Verksamhetens mål anses inte påverka sjuksköterskans C handlingsutrymme när hon prioriterar 

patientbesök, eftersom målen som sätts upp har för avsikt att så många patienter som möjligt 

får möjlighet att komma på patientbesök på vårdcentralen och få hjälp.  

4.2.3 Jämförelse av läkarnas och sjuksköterskornas svar 
Om läkarnas och sjuksköterskornas svar om statligt regelverk påverkar deras upplevda 

handlingsutrymme jämförs, är både läkare och sjuksköterskor oeniga i den här frågan. Två av 

tre läkare på vårdcentralen tycker inte att statligt regelverk begränsar deras handlingsutrymme 

när de prioriterar patientbesök, utan de ser statligt regelverk mer som ett hjälpmedel. En läkare 

delar inte deras åsikt och tycker att statligt regelverk begränsar hans handlingsutrymme, 

eftersom strikta och rigida regler komplicerar hans vardagliga arbete. Två av tre sjuksköterskor 

delar åsikt med de två läkarna om att statligt regelverk inte begränsar deras handlingsutrymme 

under prioriteringsprocessen, medan en sjuksköterska hävdar att statligt regelverk påverkar och 

begränsar hennes handlingsutrymme. På frågan om organisationens mål påverkar deras 

handlingsutrymme är både läkarnas och sjuksköterskornas svar olika. Två av tre läkare 

uppfattar inte att organisationens mål påverkar deras handlingsutrymme när de prioriterar 

patientbesök, medan en läkare inte kan utesluta påverkan på hennes handlingsutrymme. 

Samtidigt enas inte heller sjuksköterskor om organisationens mål påverkar deras 
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handlingsutrymme under prioriteringsprocessen. Två av tre sjuksköterskor säger att 

organisationens mål inte påverkar deras prioriteringssätt, medan en sjuksköterska hävdar att 

organisationens mål begränsar henne när hon prioriterar patientbesök eftersom de kroniskt 

sjuka patienterna måste prioriteras först. Om läkarnas och sjuksköterskornas svar jämförs 

framgår det att de flesta läkare och sjuksköterskor på vårdcentralen inte upplever att deras 

handlingsutrymme under prioritering av patientbesök begränsas av organisationens mål, medan 

en minoritet av läkare och sjuksköterskor inte delar deras åsikt och menar deras 

handlingsutrymme under prioriteringsprocessen minskar på grund av organisationens mål.  

4.3 Svårigheter som uppstår under prioriteringsprocessen 
 

4.3.1 Läkarnas syn på svårigheter som uppstår under prioriteringsprocessen 
En svårighet som oftast anses försvåra prioriteringar av patientbesök och begränsa läkarnas 

handlingsutrymme är brist på läkartider. ”Det är svårt med brist på läkartider. Samtidigt är det 

ibland även svårt att bedöma och prioritera hur snabbt en patient bör komma, men i de flesta 

fall fungerar det bra. Sedan blir ju alltid svårare att göra bedömningar och prioriteringar om 

det inte finns tillräckligt med information om patientens hälsotillstånd.” (Läkare A, 2019-04-

30). Utifrån läkarens A vinkel finns det olika perspektiv som kan påverka prioritering av 

patientbesök. Brist på läkartid är ett av de perspektiven, men även för lite information om 

patientens hälsa kan försvåra prioriteringsprocessen. Om det saknas information om patientens 

hälsa blir det svårare för läkaren att göra medicinska bedömningar och att prioritera 

patientbesök. När den här svårigheten uppstår är det oftast en sjuksköterska som får kontakta 

patienten igen för att få ytterligare information om patientens symtom och besvär (Läkare A, 

2019-04-30). På så sätt försöker läkare A spara sin tid och vara så effektiv som möjligt. Det 

framgår tydligt att tidsbrist är ett stort problem när det gäller hur läkare prioriterar patientbesök, 

vilket i slutändan skapar frustration för att inte kunna hjälpa alla som behöver hjälp. 

Läkare B tycker att den största svårigheten när han prioriterar patientbesök är själva tidboken. 

Den är ständigt fullbokad. ”Man hittar inga utrymmen. Vi blir av med våra administrativa tider 

eller telefontider istället, när vi bokar en ny patient som är prioriterad. Det är många patienter 

och man kan inte ge vård till alla.” (Läkare B, 2019-05-02).  Fullbokad tidbok ger lite plats för 

läkarnas handlingsutrymme när de prioriterar patientbesök. För att försöka hjälpa så många 

patienter som de kan, är läkarna oftast tvungna att hitta andra tillvägagångssätt för att ändå 

träffa patienter. ”Jag försöker antingen boka patienter till mig på ett kort 15-minuters besök 

under min administrativa tid, eller så bokar vi patienter till en diabetessköterska istället fast 

det är ett fall för läkaren. Detta gör vi bara så att patienten kan komma in till vårdcentralen. 
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Under diabetessköterskabesöket kommer jag att rusa in och snabbt undersöka patienternas 

besvär och symtom. Det är också ett sätt på vilket vi ibland prioriterar patienter.” (Läkare B, 

2019-05-02). Trots att det finns svårighet med fullbokad tidbok och för lite läkartider verkar 

läkare ändå ha ett visst handlingsutrymme när de hittar olika genvägar för att ändå hinna träffa 

patienter. Detta händer mest på bekostnad av deras administrativa tider. Svårigheterna som 

uppstår under prioriteringsprocessen väcker dock en viss frustration. ”Ibland känner man 

faktiskt frustration över att man inte kan boka in de patienterna som behöver komma in till oss 

direkt. Detta gör att vi måste hänvisa patienterna till övriga vårdinstanser som finns.” (Läkare 

B, 2019-05-02). God vilja för att hjälpa patienterna räcker inte. Då måste läkare förlita sig på 

andra vårdinstanser och att de kommer att ha tillräckligt med tid för att hjälpa patienterna. 

Läkare C menar istället att det är för lite information om patientens hälsotillstånd som är den 

största svårigheten när man gör prioritering av patientbesök. Detta eftersom det blir svårt att 

bedöma hur snabbt en patient ska komma in på besök. ”När man inte har träffat en person då 

är det ju svårt att få en helhetsbild, utan man har bara lite information som har lämnats av 

själva patienterna när de ringer eller skriver till oss. Svårigheten där är att ofta finns det så 

himla mycket mer som man vill veta innan man kan ta ett helt rätt beslut så att säga. Om någon 

säger att han har bröstsmärta så kan det vara allt från hjärtinfarkt till träningsvärk. Men får 

man bara ordet bröstsmärta då är det svårt. Då måste man prioritera det akut. Men vet man 

lite mer så kan man kanske prioritera det på ett helt annat sätt.” (Läkare C, 2019-05-09). För 

lite information om patienternas hälsotillstånd påverkar på vilket sätt deras patientbesök 

kommer att prioriteras. Mer information om patienternas symtom och besvär desto lättare gör 

läkaren rätt bedömning och prioritering. Läkare C precis som läkare A förlitar sig på 

sjuksköterskan för att kontakta patienten och få mer information om patientens hälsotillstånd 

(Läkare C, 2019-05-09). Tidsbrist väcker dock återigen frustration hos läkare. ” Man önskar att 

man hade mer tid och mer möjligheter. Så ganska ofta tycker jag att man kan känna sig lite 

maktlös liksom. Man kan sitta och jobba hur hårt som helst och det kommer ändå inte att lösa 

problemet. Inflödet är hela tiden så stort.” (Läkare C, 2019-05-09). Det är svårt för läkare att 

hitta tid när de prioriterar patientbesök, trots att de försöker hjälpa så många patienter som 

möjligt. På vårdcentralen finns för många patienter och för få läkare vilket försvårar hela 

situationen.  
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4.3.2 Sjuksköterskornas syn på svårigheter som uppstår under 

prioriteringsprocessen 
Sjuksköterska A beskriver många olika svårigheter som kan uppstå under 

prioriteringsprocessen. ”Tidboken är begränsad. Doktorn är sjuk och det finns ingen annan 

doktor som kan ta över. Ledigheter, kurser och att de redan är pressade när de är här allihop. 

Sedan är det ju också så att tiderna inte räcker till, för patienternas behov är större än vad vi 

har verksamhet för.” (Sjuksköterska A, 2019-04-30). Sjuksköterskor verkar ha flera svårigheter 

som försvårar och påverkar deras prioriteringsprocess än läkare. Dessa svårigheter hanteras på 

olika sätt. Patienterna hänvisas ofta till andra ställen som arbetar med deras problematik, eller 

så hänvisas de till apoteket om deras besvär är lindriga (Sjuksköterska A, 2019-04-30). De 

uppmanas även söka akut om de blir akutdåliga. Svårigheterna som försvårar 

prioriteringsprocessen väcker frustration. ”Man vill ju säga ja till alla, eller hur? Det ingår ju 

liksom i jobbet att vi ska försöka hjälpa alla, vilket vi inte kan. Så det är ett problem.” 

(Sjuksköterska A, 2019-04-30). Trots att det finns stor önskan om att hjälpa alla patienter, så är 

det oftast omöjligt att göra. Vårdcentralen kan inte vara öppen dygnet runt och det händer ofta 

att vårdpersonalen tänker på patienterna även efter att de har avslutat sitt jobb för dagen.  

Sjuksköterska B hänvisar också sina patienter till andra vårdinstanser om flera svårigheter 

uppstår som gör att hon inte kan hjälpa sina patienter. ”Jag hänvisar dem till sjukhus beroende 

på vad det gäller. Vet jag att jag har någon här på vårdcentralen som jag kan diskutera med, 

så säger jag till patienterna att jag ringer upp om en stund. Då rådfrågar jag min kollega. Så 

antingen ringer jag tillbaka till patienten eller så hänvisar jag dem till sjukhus eller 

jourcentraler eftersom det är barn.” (Sjuksköterska B, 2019-04-30). Om svårigheterna 

överskrider sjuksköterskans B möjligheter att prioritera patientbesök, har hon stöd av sina 

kollegor som arbetar med henne. På så sätt underlättar hon prioriteringsprocessen. Hänvisning 

till andra vårdinstanser händer dock om alla andra möjligheter är uttömda. Enligt sjuksköterska 

B är en svårighet även att bedöma patienternas hälsotillstånd via telefonsamtal. Det försvårar 

prioriteringar av patientbesök eftersom hon inte kan se patienten som hon pratar med och 

undersöka honom eller henne, utan det enda som hon kan göra är att förlita sig på patientens 

berättelse. Det är svårt att prioritera patientbesök när hon inte har helhetsbilden framför sig. 

Sjuksköterska C upplever att den största svårigheten som uppstår under prioriteringsprocessen 

är just tillgång på tider. Hon belyser även en annan svårighet som är ganska viktig. ”En 

svårighet är också patienternas egna upplevda behov av att vilja komma till oss när vi anser 

att de inte behöver det. Alltså, att acceptera egenvård eller att de ska gå till sjukgymnast istället 

och så där… Det är nog den största utmaningen.” (Sjuksköterska C, 2019-04-30). Det kan vara 
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frustrerande att inte kunna hjälpa patienter som upplever att de behöver vård, fast deras 

hälsotillstånd redan bedömdes och de hänvisas till andra instanser. Sjuksköterska C hanterar 

oftast dessa svårigheter genom att hon diskuterar patienterna med en läkare om hon är osäker 

på hur hon ska prioritera patientbesök (2019-04-30). Brist på tider är också problematiskt och 

frustrerande speciellt om flera patienter bedöms behöva komma på besök. ”Om vi till exempel 

har två patienter som verkligen bedöms behöva komma in, då knorrar vi ju in dem och så får 

man flytta på någon annan som inte är lika prioriterad. Det kan ju kännas jobbigt, framförallt 

om de som flyttas redan har varit ombokade flera gånger. Om vi bedömer att vi absolut inte 

kan hjälpa till, då kan vi ju alltid hänvisa patienterna någon annanstans.” (Sjuksköterska C, 

2019-04-30). Det som även uppfattas vara svårt är att om två patienter som måste komma in 

bokas till samma läkare, så överbelastas läkarnas schema. Sjuksköterska C (2019-04-30) tycker 

att det känns lite jobbigt eftersom denna läkare då måste jobba extra. 

4.3.3 Jämförelse av läkarnas och sjuksköterskornas svar 
När läkarnas och sjuksköterskornas svar på frågan om vilka svårigheter försvårar deras 

prioriteringsprocess jämförs, håller både läkare och sjuksköterskor på vårdcentralen med om 

att en svårighet som påverkar prioritering av patientbesök mest är tidsbrist. Däremot begränsar 

tidsbrist läkarnas handlingsutrymme bara till en viss del. De har fortfarande mycket 

handlingsfrihet till att forma sina tidböcker och fördela sitt arbete, vilket oftast görs på 

bekostnad av det administrativa arbetet. De offrar gärna deras administrativa tider för att 

försöka hjälpa så många patienter som de kan. Sjuksköterskorna, å andra sidan, kan inte påverka 

läkarnas tidböcker. De klagar även på att en svårighet som ofta uppstår under 

prioriteringsprocessen är när de ska göra medicinska bedömningar via telefon. Det försvårar 

deras arbete eftersom det inte finns tillräckligt med information om patienternas hälsotillstånd. 

Läkarna anser också att för lite information om patienternas besvär och symtom är en svårighet 

när de ska bedöma patienternas hälsotillstånd och prioritera patientbesök. För att få mer 

information om patienternas hälsa förlitar sig alla intervjuade läkare på sjuksköterskor som har 

för uppgift att ringa patienter för att få bättre anamnes innan bedömning ska göras. Medan 

läkarna på vårdcentralen gärna offrar sina administrativa tider för att hjälpa patienterna, 

rådfrågar oftast sjuksköterskorna först sina kollegor om de behöver hjälp i medicinsk 

bedömning eller så hänvisar de patienterna till andra vårdinstanser. En klar frustration hos både 

läkare och sjuksköterskor är tidsbristen vilket väcker en känsla av maktlöshet hos dem, eftersom 

de är medvetna om att de inte kan hjälpa alla patienter. Samtidigt tycker inte sjuksköterskor om 

när de måste belasta läkarna med extraarbete på grund av tidsbrist.  
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4.4 Hanteringssystem som underlättar läkarnas och sjuksköterskornas 

arbete 
 

4.4.1 Läkarnas hanteringssystem för att underlätta det dagliga arbetet 
Läkare A beskriver Bättre besök som ett hanteringssystem som underlättar hennes prioritering 

av patientbesök och som även utvidgar hennes handlingsutrymme. Det är ett system som har 

utvecklats för att få mer information om patienternas hälsotillstånd. Om det inte finns tillräckligt 

mycket information om patienternas besvär och symtom, skickas ett SMS till dem med en länk 

som de klickar på och fyller i ett formulär med mera frågor om deras hälsa (Läkare A, 2019-

04-30). På så sätt får läkare en tydligare helhetsbild om patienternas hälsotillstånd och då kan 

de styra prioriteringarna av patientbesök på ett lättare sätt.  

Läkare B tycker att teamronder som de gör varje dag är ett bra hanteringssystem för att 

underlätta arbetet. Teamronder består av tre grupper bestående av läkare och sjuksköterskor 

som varje dag diskuterar i en timme om patienternas ärenden. ”Vi har utvecklat det här systemet 

att patienterna ringer till vårdcentralen och pratar med sjuksköterskor. Sedan bokas deras 

ärende i gruppens tidbok. Vi har en timme för att diskutera alla som har bokats in på ronden 

under dagen. Vi försöker att lösa problemen direkt. Vissa patienter bokas in för patientbesök, 

vissa patienter får behandling och vissa kallas till vårdcentralen för att lämna blodprover först. 

Det har fungerat bra, men egentligen behöver vi mer tid för ronden än bara en timme per dag 

så att vi kan diskutera flera patienter.” (Läkare B, 2019-05-02). Teamrond anses vara ett bra 

sätt för att underlätta prioriteringar av patientbesök eftersom läkare då har en timme per dag där 

de bara gör medicinska bedömningar och prioriteringar av patientbesök vilket resulterar i större 

effektivitet.  

Läkare C håller med läkare B om att teamrond är ett bra hanteringssystem som fungerar bra. 

Han är så pass ny på arbetet så han förlitar sig för det mesta på sina kollegor som har arbetat 

under en längre tid på vårdcentralen när det gäller prioriteringar av patientbesök. ”Alltså jag är 

ny här och försöker tänka rent medicinskt. Jag litar mycket på de som har jobbat länge här när 

det gäller hur man kan lösa tidbokningar och så. Jag har liksom inte riktigt kommit in, men jag 

tycker att rondsystemet funkar väldigt bra. Flera patienter brukar bedömas snabbare. Jag 

lägger in ganska många som jag ringer upp på telefon och då slipper man kanske besöket.” 

(Läkare C, 2019-05-09). Under teamronden verkar läkare kunna göra större omfång av 

medicinska bedömningar och prioriteringar. Eftersom tidsbrist är en svårighet som påverkar 

läkarprofessionen mycket så är det viktigt att läkare har ett hanteringssystem som gör att de 

ändå kan hjälpa flera patienter än vad de skulle kunna hjälpa om detta system inte fanns. Därför 
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anses olika hanteringssystem vara ett redskap som förbättrar och underlättar läkarnas arbete, 

medicinska bedömningar och prioriteringar av patientbesöken. Teamrond är ett sådant system 

som gynnar både läkare och patienter.  

4.4.2 Sjuksköterskornas hanteringssystem för att underlätta det dagliga arbetet 
Sjuksköterska A använder flera hanteringssystem för att underlätta sin vardag på arbetet. ”Ja, 

när det gäller min egen mottagning, så är det ju så att jag begär att doktorn ska vara medveten 

om att det är lång väntetid. Då får läkaren prioritera, om det här är bråttom. Om det är så att 

doktorn inte gör det, så kanske jag bedömer remissen och tänker att det här är något som jag 

behöver ta rätt så snabbt nu och de andra får faktiskt vänta. Så ett prioriteringssystem kan man 

väl säga.” (Sjuksköterska A, 2019-04-30). I första hand så vill sjuksköterska A att en läkare ska 

göra en medicinsk bedömning när prioritering av patientbesök görs. Om läkaren av någon 

anledning inte hinner göra det, så bedömer sjuksköterska A patienternas hälsotillstånd för att 

sedan prioritera patientbesök utifrån det. Ett annat hanteringssystem som används är väntelistor 

(Sjuksköterska A, 2019-04-30). Väntelistor används som hanteringssystem för de kroniskt 

sjuka patienterna.  

Sjuksköterska B använder två olika hanteringssystem för att underlätta sitt arbete. ”Först och 

främst så använder jag det här programmet där jag måste följa patienternas ålder när jag gör 

prioritering av patientbesök. Sedan använder jag Rådgivningsstödet för vårdpersonal. Det är 

ett nätbaserat program där det finns beskrivningar om olika sjukdomar och symtom, och hur 

man ska göra prioriteringar utifrån olika symtom som besvärar patienter. Det använder jag 

mycket när jag sitter i telefon.” (Sjuksköterska B, 2019-04-30). Två olika hanteringssystem som 

sjuksköterska B använder när hon prioriterar olika patientbesök uppfattas som en stor hjälp i 

det dagliga arbetet. Utan dessa två hanteringssystem skulle prioriteringsprocessen som görs 

varje dag bli mycket mer komplicerad och tidskrävande än det är nu.  

Sjuksköterska C håller med sjuksköterska B om att Rådgivningsstödet är ett utmärkt 

hanteringssystem som underlättar prioritering av patientbesök. ”Vi har ju Rådgivningsstödet. 

Det är ju en prioritering i det. Om det ska behandlas eller om man kan avvakta. Det är väl det 

stödet jag har om jag själv inte känner mig säker på en bedömning.” (Sjuksköterska C, 2019-

04-30). Rådgivningsstödet är ett system som både sjuksköterska B och sjuksköterska C mest 

använder om det blir svårt att bedöma hur snabbt en patient behöver komma in för ett 

patientbesök. Gradering av patienternas hälsotillstånd som finns i det här programmet 

underlättar sjuksköterskornas arbete enormt, speciellt om de pratar med patienterna via telefon 

där det alltid är svårt att få en helhetsbild av patienternas besvär. 
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4.4.3 Jämförelse av läkarnas och sjuksköterskornas svar 
Om läkarnas och sjuksköterskornas svar angående vilka hanteringssystem de använder för att 

underlätta det dagliga arbetet jämförs, skiljer sig deras svar. Två av tre läkare nämner teamrond 

som ett utmärkt hanteringssystem som sparar tid under prioriteringsprocessen, medan en läkare 

beskriver Bättre besök applikation som ett bra hanteringssystem som möjliggör att hon får mer 

information om patienternas hälsotillstånd vilket gör att hon kan prioritera olika patientbesök 

på ett bättre sätt. Sjuksköterskor beskriver dock flera olika hanteringssystem som de använder 

för att underlätta sitt arbete. Rådgivningsstödet används för att göra medicinska bedömningar 

mer precisa vilket effektiviserar prioritering av patientbesök. Samtidigt använder 

sjuksköterskor även väntelistor som ett hanteringssystem. En av sjuksköterskorna väljer ibland 

att bedöma remisser själv om läkare inte har tid för det. Trots att läkare och sjuksköterskor 

använder olika hanteringssystem när de prioriterar patientbesök finns det en gemensamma drag 

i det – utan dessa hanteringssystemen skulle deras dagliga arbete bli mycket mer komplex och 

komplicerad. 

5. ANALYS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 
Kapitel fem är ett avslutande kapitel i vilket analys av studiens resultat redogörs för. Detta 

kapitel avslutas med en diskussion där slutsatser dras. 

 

5.1 Analys av resultat 
Både läkare och sjuksköterskor upplever att de har ganska stort handlingsutrymme när de 

prioriterar olika patientbesök, vilket stämmer väl överens med Lipskys teori om att 

gräsrotsbyråkraterna har ett visst handlingsutrymme när de arbetar. Samtidigt som Lipsky 

(2010, 17) hävdar att gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme begränsas med statligt regelverk 

och organisationens mål, så upplever inte majoriteten av de intervjuade läkarna och 

sjuksköterskorna på vårdcentralen att så är fallet. De ser statliga lagar, regler och riktlinjer mer 

som ett hjälpmedel i deras arbete, medan organisationens mål inte ses alls som en faktor som 

påverkar hur de prioriterar olika patientbesök. Endast en läkare och en sjuksköterska på 

vårdcentralen tycker att de begränsas av statligt regelverk och organisationens mål, eftersom 

regelverkets rigiditet och organisationens mål upplevs minska deras handlingsutrymme när de 

gör medicinska bedömningar.  

Trots att det finns skilda åsikter om att statligt regelverk och organisationens mål upplevs 

begränsa läkarnas och sjuksköterskornas handlingsutrymme, finns det en tendens hos bägge 
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professionerna till att inte strikt följa dessa regelverk och mål. Detta eftersom de arbetar i en 

komplex miljö där de måste göra medicinska bedömningar utifrån patienternas hälsotillstånd, 

vilket betyder att medicin och biologi inte alltid kan standardiseras. Det är i linje med Lipskys 

teori om att gräsrotsbyråkraterna behåller sitt handlingsutrymme genom att inte blint följa 

statligt regelverk och organisationens mål (Lipsky 2010, 15). Gräsrotsbyråkraterna måste alltid 

ta hänsyn till den mänskliga faktorn eftersom de arbetar i direkt kontakt med medborgarna och 

varje medborgare är ett fall för sig.  

Enligt Evans och Harris (2004, 881) innebär handlingsutrymme olika grader av frihet under 

beslutsfattandet. Läkare och sjuksköterskor enas om att de upplever att de har stort 

handlingsutrymme när de gör medicinska bedömningar och fattar beslut över vilka patientbesök 

som ska prioriteras. Samtidigt begränsas sjuksköterskornas handlingsutrymme angående 

prioriteringsprocessen när läkarna involveras i beslutsfattandet. Detta kan förklaras av det 

faktum att läkare har expertkunskap och därför väger deras åsikt tyngre när beslut fattas om 

vilka patientbesök som ska prioriteras. Detta stämmer överens med definitionen av 

handlingsutrymme där det framgår att gräsrotsbyråkraterna måste ha en viss kompetens för att 

ta beslut (Ponnert och Svensson 2015, 591). Läkare och sjuksköterskor på vårdcentralen 

upplever ofta att deras handlingsutrymme begränsas på grund av tidsbrist. De försöker dock 

motverka tidsbristen genom att de fördelar sitt arbete på olika sätt och genom att de formar sina 

tidböcker. Det betyder att de återigen kan utvidga sitt handlingsutrymme genom att noggrant 

välja vilka uppgifter de utför. Gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme påverkas positivt när 

de har kontroll över sin arbetsmiljö (Tyler och Cushway 1998, 99).  

Studier har visat att det är svårt att kontrollera gräsrotsbyråkraterna i deras beslutsfattande 

eftersom de har monopol över information om klienterna, vilket gör att deras handlingsutrymme 

utvidgas (Manditch Prottas 1978, 289). Svaren från de intervjuade läkarna och sjuksköterskorna 

bekräftar inte helt det här påståendet, eftersom både läkare och sjuksköterskor upplever att en 

svårighet som ofta uppstår under prioriteringsprocessen är otillräcklig och bristfällig 

information av patienterna, vilket försvårar deras arbete. De upplever inte att de har monopol 

över information, samtidigt som de tycker att deras handlingsutrymme begränsas på grund av 

att de inte får tillräcklig information om patienternas hälsotillstånd. Vidare har de utvecklat 

olika rutiner och hanteringssystem för att få ut nödvändig information från patienterna, såsom 

att sjuksköterskor ringer upp patienter och ber dem berätta mer om sina symtom och besvär. De 

använder också Bättre besök applikationen genom vilken de skickar ett nätbaserat formulär som 
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patienterna fyller i med mer information om sitt hälsotillstånd som sedan skickar tillbaka till 

dem. Det tyder på att både läkare och sjuksköterskor trots allt har nyckeln till informationslådan.  

En tidigare studie som har gjorts i Australien med läkare visade att läkare upplever att de har 

stort handlingsutrymme när de gör medicinska bedömningar, men att statliga lagar, regler och 

riktlinjer samt organisationernas mål betydligt begränsar deras handlingsutrymme (Lewis, 

Majoribanks och Pirotta 2003, 48). Läkare och sjuksköterskor på den undersökta vårdcentralen 

bekräftar bilden från denna studie, det vill säga att de har stort handlingsutrymme när de gör 

medicinska bedömningar. När det gäller om deras handlingsutrymme begränsas av statligt 

regelverk och organisationens mål är åsikterna mellan läkare och sjuksköterskor delade. 

Majoriteten av läkarna och sjuksköterskorna på vårdcentralen hävdar att deras 

handlingsutrymme inte påverkas av statligt regelverk och organisationens mål, medan en läkare 

och en sjuksköterska inte delar deras åsikt och håller med australienska läkare om att deras 

handlingsutrymme minskas av statligt regelverk och organisationens mål som de måste följa.  

Två tidigare studier har visat att evidensbaserad medicin begränsar läkarnas handlingsutrymme. 

Enligt Diamond-Browns studie (2018, 53) upplever de flesta läkarna att standardisering av 

medicin minskar deras handlingsutrymme. Om de ändå väljer att gå emot statliga riktlinjer om 

evidensbaserad medicin är det inte helt utan risk. Armstrong (2002, 1772) menar dock att staten 

försöker kontrollera läkarprofessionen genom riktlinjer som anges i evidensbaserad medicin. 

På den utvalda vårdcentralen var det dock bara en läkare och en sjuksköterska som delade 

åsikten att evidensbaserad medicin påverkar deras handlingsfrihet negativt. Majoriteten av 

läkare och sjuksköterskor på vårdcentralen anser däremot inte att evidensbaserad medicin 

påverkar deras handlingsfrihet, utan att den snarare underlättar deras arbete. Läkarna och 

sjuksköterskornas uppfattning om evidensbaserad medicin står därför inte helt i enighet med 

tidigare forskning som har gjorts i andra länder.  

Tidigare forskning har också visat att gräsrotsbyråkraterna tenderar att skapa egna 

hanteringssystem om deras arbete blir för stressigt (Van Loon och Jakobsen 2017, 438). Dessa 

hanteringssystem delas vidare på klientorienterade hanteringssystem som används i kontakt 

med medborgare och systemorienterade hanteringssystem som används för att minska 

arbetstryck. Läkarna och sjuksköterskorna på den undersökta vårdcentralen har också utvecklat 

både klientorienterade och systemorienterade hanteringssystem. När de arbetar med patienterna 

har de olika klientorienterade rutiner och procedurer som underlättar kontakten med 

patienterna. Läkarna brukar ofta använda de administrativa tiderna i sina tidböcker till att träffa 

patienter istället, eller så bokar de in patienter på ett kort besök på femton minuter. 
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Sjuksköterskor, å andra sidan, hänvisar patienterna till andra vårdinstanser eller rådfrågar 

kollegor om hjälp med patienterna. Systemorienterade hanteringssystem som används för att 

underlätta arbetsstress är, enligt läkarna, teamrond som effektivt ”filtrerar” vilka patientbesök 

ska prioriteras. Bättre besök applikation används också av läkare för att få in mer information 

om patientens hälsotillstånd för att på så sätt effektivisera prioriteringsprocessen. 

Sjuksköterskorna använder väntelistor, teamrond och Rådgivningsstödet som 

systemorienterade hanteringssystem. Således kan studiens resultat styrka att även läkare och 

sjuksköterskor som gräsrotsbyråkrater skapar sina hanteringssystem för att underlätta det 

dagliga arbetet när stressen börjar öka. Dessa hanteringssystem upplevs positivt och anses 

effektivisera läkarnas och sjuksköterskornas arbete. 

5.2 Avslutande diskussion 
Studiens syfte var att dels undersöka på vilket sätt läkare och sjuksköterskor vid en privat 

vårdcentral i Västra Götalandsregionen gör prioriteringar av olika patientbesök, dels att jämföra 

hur dessa två professioner prioriterar patientbesök. Studiens syfte besvarades genom följande 

frågeställningar – hur stort handlingsutrymme upplever läkare och sjuksköterskor på 

vårdcentralen att de har när de prioriterar patientbesök? Vilka problem och svårigheter upplever 

läkare och sjuksköterskor uppstår när de bestämmer vilka patientbesök som ska prioriteras? 

Vilka likheter och skillnader finns det angående det upplevda handlingsutrymmet mellan de 

båda professionerna och hur kan dessa förklaras?  

Studiens främsta resultat visar att läkare och sjuksköterskor på vårdcentralen alltid prioriterar 

patientbesök utifrån medicinska bedömningar, samt att båda professionerna upplever att de har 

ganska stort handlingsutrymme när de gör dessa bedömningar och när de prioriterar 

patientbesök. Samtidigt pekar resultaten på att sjuksköterskornas handlingsutrymme begränsas 

när läkarna involveras i prioriteringsprocessen. Det är en tydlig skillnad som uppstår mellan 

läkarnas och sjuksköterskornas upplevda handlingsutrymme och som kan förklaras genom 

faktum att läkarna har en expertkunskap som ger dem tillträde till större makt när de beslutar 

om prioriteringar av patientbesök. Detta leder sammantaget till slutsatsen att det finns en viss 

hierarki mellan läkare och sjuksköterskor under prioriteringsprocessen.  

Det som både läkare och sjuksköterskor på vårdcentralen upplever som den största svårigheten 

och som i störst grad minskar deras handlingsfrihet är tidsbrist. För att lösa detta problem 

använder ofta läkare på vårdcentralen sina administrativa tider till att istället träffa patienter, 

medan sjuksköterskor rådfrågar sina kollegor om hjälp eller så hänvisar de patienter till andra 

vårdinstanser. Trots att läkare och sjuksköterskor är ense om att tidsbrist är den största 
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svårigheten som uppstår i prioriteringsprocessen, så använder de olika rutiner för att hantera 

denna svårighet. Eftersom läkare har frihet att forma sina tidböcker kan de prioritera 

patientbesök på ett lite annorlunda sätt. Sjuksköterskor å andra sidan kan inte forma läkarnas 

tidböcker vilket inte lämnar mycket handlingsutrymme för dem under prioriteringsprocessen. 

Återigen kan slutsatsen dras att läkarnas handlingsutrymme när de prioriterar olika patientbesök 

är större än sjuksköterskornas handlingsutrymme - både i termer av faktiskt och upplevt sådant. 

Ett systemorienterat hanteringssystem som läkare på vårdcentralen använder dagligen för att 

minska arbetstryck är teamrond, vilket de anser är av stor hjälp. Sjuksköterskorna håller med 

läkarna om att teamrond är ett bra hanteringssystem, men de använder även väntelistor och 

Rådgivningsstödet när arbetstrycket ökar. Både läkarna och sjuksköterskorna på vårdcentralen 

är överens om att hanteringssystem underlättar det dagliga arbetet genom att de på ett mer 

organiserat och systematiskt sätt kan prioritera olika patientbesök. Detta leder till ökad upplevt 

handlingsutrymme hos båda professionerna vilket kan ses som en likhet som båda 

professionerna präglas av. En annan likhet som läkare och sjuksköterskor har angående det 

upplevda handlingsutrymmet är att majoriteten av läkarna och sjuksköterskorna på 

vårdcentralen inte upplever att deras handlingsutrymme begränsas av statligt regelverk och 

organisationens mål. Det kan förklaras genom att läkare och sjuksköterskor på vårdcentralen 

ser statliga regler, lagar och riktlinjer mer som ett hjälpmedel som vägleder dem under 

prioriteringsprocessen, medan organisationens mål oftast styrs utifrån patienternas behov.  

Lipskys teori om gräsrotsbyråkraterna valdes som en utgångspunkt för denna studie. Studiens 

resultat visar att läkare och sjuksköterskorna upplever att de har stort handlingsutrymme när de 

gör medicinska bedömningar och prioriterar olika patientbesök, vilket stämmer väl överens 

med Lipskys teori där han hävdar att gräsrotsbyråkraterna har ett visst handlingsutrymme när 

de utövar sitt arbete (Lipsky 2010, 13). Eftersom varje patient är ett fall för sig, måste läkare 

och sjuksköterskorna på vårdcentralen alltid göra medicinska bedömningar utifrån patienternas 

hälsotillstånd. Detta ger en human dimension till deras dagliga arbete (Lipsky 2010, 71). 

Samtidigt upplever inte majoriteten av läkarna och sjuksköterskorna på vårdcentralen att deras 

handlingsutrymme minskas av statligt regelverk och organisationens mål, utan dessa ses mer 

som ett hjälpmedel. Det här påståendet motsäger till en del Lipskys teori där 

gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme sägs begränsas av statliga regler, lagar och riktlinjer 

och organisationens mål (Lipsky 2010, 44). En förklaring till att Lipskys teori inte stämmer 

överens med läkarnas och sjuksköterskornas svar i denna studie kan vara att Lipsky är en 

teoretiker som har baserat teorin om gräsrotsbyråkraterna utifrån förhållanden i Amerikas 
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förenta stater (USA). Statligt regelverk och mål som sätts upp i organisationerna kan därför 

skilja sig åt mycket mellan USA och Sverige. Läkarna och sjuksköterskorna på vårdcentralen 

kan, på grund av den här skillnaden, uppleva att svenskt statligt regelverk inte är så rigid och 

strikt som det amerikanska. Å andra sidan, så har läkarna och sjuksköterskorna på vårdcentralen 

utvecklat olika hanteringssystem som de använder när arbetstrycket ökar för att underlätta 

prioriteringsprocessen. Detta är i linje ned Lipskys antagande om att gräsrotsbyråkraternas har 

en tendens att skapa olika hanteringssystem för att göra sina vardagar lättare (Lipsky 2010, 

152). Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att studiens resultat i stort sätt stämmer överens 

med Lipskys teori om gräsrotsbyråkraterna och att den enda skillnaden mellan resultat och teori 

ses i statligt regelverk och organisationens mål, vilket eventuellt kan förklaras med skillnader 

som finns mellan statliga regelverk och organisationernas mål i olika länder, alternativt att det 

är för få intervjuer i denna studie att dra några större slutsatser gällande regelverkets inverkan 

på det upplevda handlingsutrymmet.  

Eftersom denna studie är en fallstudie kan inte resultaten generaliseras. Studiens resultat kan 

inte tillämpas på andra vårdcentraler som finns i Sverige, eftersom den analys som har gjorts är 

starkt kopplat till just denna fallstudie. Därför blir det svårt att dra generella slutsatser om hur 

läkare och sjuksköterskor generellt i Sverige prioriterar olika patientbesök, samt hur stort deras 

upplevda handlingsutrymme är. Förhoppningsvis kan dock den här studien ge en bättre 

förståelse om hur sjukvårdens främsta gräsrotsbyråkrater gör prioriteringar av patientbesök och 

hur stort handlingsutrymme de upplever att de har under prioriteringsprocessen. Det här är ett 

intressant område som väcker intresse, eftersom hälso- och sjukvården är en viktig del av 

svensk välfärd. Därför skulle det behövas vidare forskning i ämnet. En fråga som skulle vara 

relevant att undersöka är vilka faktorer som påverkar beslutsfattandet i störst utsträckning när 

läkare och sjuksköterskor gör prioriteringar av patientbesök, samt hur dessa faktorer påverkar 

deras handlingsutrymme. En av svårigheterna i prioriteringsprocessen som också har nämnts 

av läkare och sjuksköterskor i denna studie var otillräcklig information om patienternas 

hälsotillstånd. Angående detta skulle det vara intressant att göra en studie som undersöker 

tillgänglighet och kvalitet av denna typ av information och hur detta påverkar beslutsfattandet 

under prioriteringsprocessen.  
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BILAGA 1 – INTERVJUMANUAL 
 

Intervjumanual 

 

Inledande frågor 

1. Hur länge har du arbetat vid den här vårdcentralen?  

2. Hur länge har du arbetat inom sjukvården? 

3. Hur ser en vanlig arbetsdag för dig? 

Tema 1 – Prioriteringsätt av patientbesök 

4. På vilket sätt prioriterar du patientbesök på din vårdcentral? 

5. Hur stort är ditt handlingsutrymme/din handlingsfrihet när du prioriterar patientbesök? 

6. Berätta vad som påverkar ditt handlingsutrymme när du prioriterar patientbesök? 

Tema 2 – Statligt regelverk och organisationens mål som faktorer som påverkar det upplevda 

handlingsutrymmet 

7. Upplever du att olika riktlinjer och lagar som finns inom hälso- och sjukvården begränsar 

ditt handlingsutrymme/din handlingsfrihet?  

8. På vilket sätt påverkar dessa regler och lagar din handlingsfrihet? 

9. Tycker du att du även måste göra prioriteringar angående patientbesök utifrån verksamhetens 

mål? 

Tema 3 – Svårigheter som uppstår i prioriteringsprocessen  

10. Vilka svårigheter finns det när du prioriterar olika patientbesök?  

11. På vilket sätt hanterar du dessa svårigheter?  

12. Upplever du att du ibland står inför ett moraliskt dilemma när du måste prioritera olika 

patientbesök? 

Tema 4 – Hanteringssystem för att underlätta det dagliga arbetet 

13. Har du utvecklat något hanteringssystem för att underlätta prioriteringar som du måste göra? 

14. Hur ser hanteringssystemet ut i så fall? 

Avslutande fråga 

15. Finns det något som du vill tillägga eller vidareutveckla? 
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BILAGA 2 – INFORMERAT SAMTYCKE 

Informerat samtycke 

Hej! 

 

Mitt namn är Marija Armus och jag är student vid Umeå Universitet. Jag skriver just nu C-

uppsats inom statsvetenskap som handlar om Gräsrotsbyråkrater i hälso- och sjukvården. 

Syftet med denna studie är att undersöka handlingsutrymme som läkarna och sjuksköterskor 

upplever att de har när de gör prioriteringar angående patientbesök. 

Ditt deltagande i den här studien innebär att en samtalsintervju kommer att göras med dig. 

Samtalsintervju beräknas ta omkring 20–30 minuter. Intervjun kommer att spelas in på band. 

Erhållna informationen kommer att användas endast för studiens syfte. All information som jag 

får under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt i enighet med Sekretesslagen, samtidigt 

som deltagarens identitet kommer att anonymiseras. 

Ditt deltagande är frivilligt vilket betyder att du har rätt att avbryta din medverkan utan att 

ange orsak till det, om du så önskar. 

 

Om du vill ha mer information eller har ytterligare frågor, kontakta mig på 

lindberg.a.m@gmail.com eller 070 – 750 24 27. 

Med vänlig hälsning 

 

Marija Armus 

Student 

Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 

 

 

Jag har informerats om studiens syfte och hur informationen kommer att samlas in och 

behandlas. Jag är även medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbryta det om jag så önskar. Härmed samtycker jag mitt deltagande i denna intervjustudie 

som handlar om Gräsrotsbyråkraterna i hälso- och sjukvård.  

 

Ort och datum: __________________________________________ 

 

 

Signatur deltagare: _______________________________________ 

 

 

Namnförtydligande: ______________________________________ 

 

 

Om du vill ta del av studiens resultat, vänligen ange din e-postadress nedan: 

 

 

 

mailto:lindberg.a.m@gmail.com
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BILAGA 3 – KATEGORISERINGAR 
Läkare 

Tema 1 – Prioriteringssätt av patientbesök 

Patientens hälsotillstånd: 

 Hur akut patientens hälsotillstånd är. 

 Hur snabbt patientens hälsotillstånd måste bedömas. 

 Hur mycket besvär patienten har. 

Upplevt stort handlingsutrymme vid prioritering av patientbesök: 

 Stor handlingsfrihet vid medicinsk bedömning. 

 Stor handlingsfrihet över sin egen tidbok. 

 Stor handlingsfrihet vid kliniskt beslut. 

 Stor handlingsfrihet för att medvetet minska det administrativa arbetet för att istället 

prioritera patienter.  

Negativ påverkan på upplevt handlingsutrymme: 

 Tidsbrist. 

 Den administrativa arbetsbördan. 

 Belastade tidböcker. 

Tema 2 - Lagar, regler och riktlinjer som faktorer som påverkar det upplevda 

handlingsutrymmet. 

Statliga lagar, regler och riktlinjer som negativ faktor som påverkar läkarnas 

handlingsutrymme: 

 Strikta riktlinjer. 

 Beprövade medicinska erfarenheter begränsar medicinska behandlingar.  

Statliga lagar regler och riktlinjer upplevs inte påverka läkarnas handlingsutrymme: 

 Det är snarare ekonomi som påverkar mitt handlingsutrymme.  

 Nej, jag tycker inte att statliga lagar, regler och riktlinjer påverkar mitt 

handlingsutrymme. 

Verksamhetens mål som påverkan på läkarnas handlingsutrymme: 

 Nej, det finns inga begränsningar utifrån verksamhetens mål.  

 Jag utesluter inte det.  

Tema 3 - Svårigheter som uppstår i prioriteringsprocessen 

Svårigheter som upplevs begränsa både handlingsutrymme och prioriteringsprocessen: 

 Fullbokad tidbok. 
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 För många patienter och för lite tid. 

 För lite information om patientens hälsotillstånd. 

 Brist på läkartid. 

Hur svårigheterna hanteras: 

 Sjuksköterska måste kontakta patienter för att få mer information om deras 

hälsotillstånd. 

 Sjuksköterska får hitta en lucka i tidboken och boka in patienten till läkarbesök. 

 Patienten bokas in hos en sjuksköterska för att lyckas komma in till vårdcentralen och 

sedan rusar jag in till sjuksköterskan och undersöker patienten snabbt. 

 Patienten bokas in på ett kort besök på 15 minuter.  

Frustrationer över svårigheterna som uppstår under prioritering av patientbesök: 

 Frustration över att man inte direkt kan boka de patienterna som snabbt behöver komma 

in på besök. 

 Frustration över för lite tid ägnas åt patienterna och för mycket åt administrativt arbete. 

 Känsla av maktlöshet eftersom det inte finns mer tid och att inte alla patienter kan få 

den hjälp som de behöver. 

Tema 4 – Hanteringssystem för att underlätta det dagliga arbetet 

Olika typ av hanteringssystem som har utvecklats för att underlätta arbetet: 

 Teamrond där läkare och sjuksköterskor diskuterar patienternas hälsotillstånd och 

bedömer hur snabbt patienterna ska komma på ett läkarbesök utifrån medicinsk 

bedömning.  

 Bättre besök – ett system där patienterna får en länk via SMS för att beskriva på ett mer 

djupgående sätt vilka besvär och symtom de har. På så sätt underlättas medicinska 

bedömningar och prioriteringar av patientbesök. 

 

Sjuksköterskor 

Tema 1 - Prioriteringssätt av patientbesök 

Patientens hälsotillstånd: 

 Medicinsk prioritering där det behövs. 

 De som är mest sjuka och som inte kan vänta får komma in först. 

 Bedömning görs utifrån patienternas symtom. 

 Prioritering utifrån patienternas ålder. 

Upplevt stort handlingsutrymme vid prioritering av patientbesök: 

 Jag upplever mycket handlingsfrihet över min kalender. 

 Jag upplever mycket handlingsfrihet över de medicinska bedömningarna som jag gör. 

Negativ påverkan på upplevt handlingsutrymme: 

 När läkare säger nej till att boka in en patient. 
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 Tillgång till tider begränsar handlingsfrihet. 

 Läkarens tidbok begränsar handlingsfrihet. 

Tema 2 - Lagar, regler och riktlinjer som faktorer som påverkar det upplevda 

handlingsutrymmet. 

Statliga lagar, regler och riktlinjer som negativ faktor som påverkar sjuksköterskornas 

handlingsutrymme: 

 Beprövad medicinsk erfarenhet begränsar handlingsfrihet. 

 Vi är skyldiga att dokumentera enligt lag. 

Statliga lagar, regler och riktlinjer anses inte påverka sjuksköterskornas handlingsutrymme: 

 Jag ser lagar, regler och riktlinjer som ett hjälpmedel. 

Verksamhetens mål anses inte påverka på sjuksköterskornas handlingsutrymme: 

 Målen byggs på medicinska behoven och inte tvärtom. 

 Verksamhetens mål är samma som barnavårdscentralens nationella mål och påverkar 

inte mitt handlingsutrymme. 

Tema 3 - Svårigheter som uppstår i prioriteringsprocessen. 

Svårigheter som upplevs begränsa både handlingsutrymme och prioriteringsprocessen: 

 Begränsad tidbok. 

 Kollegor som är sjukskrivna. 

 Svårt att göra medicinska bedömningar via telefon.  

 Patienternas egna upplevda behov av att vilja komma till vårdcentralen när vi anser att 

de inte behöver det. 

Hur svårigheterna hanteras: 

 Patienterna hänvisas till privata kliniker, sjukhus och jourcentraler.  

 Jag frågar mina kollegor om hjälp med medicinsk bedömning. 

Frustrationer över svårigheterna som uppstår under prioritering av patientbesök: 

 Frustration över att vi inte kan hjälpa alla patienter. 

 Frustration över att läkare belastas om patienterna måste trängas in i deras tidböcker. 

 Frustration över att patienterna ombokas flera gånger på grund av personalbrist. 

 Frustration över att vi inte kan hjälpa alla lika snabbt eller lika bra. 

Tema 4 - Hanteringssystem för att underlätta det dagliga arbetet. 

Olika typ av hanteringssystem som har utvecklats för att underlätta arbetet: 

 Rådgivningsstödet används för att underlätta medicinska bedömningar som görs. 

 Väntelistor. 

 Teamrond. 
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