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Inledning 

I detta kapitel studeras villkoren för att leda en komplex professionell kunskapsorganisation som 
sjukhus. Detta görs genom att analysera sjukhusledningens villkor i samband med fusionering av 
sjukhus och genom en genomgång av litteratur inom fältet sjukhusledning.   

Omsättningstakten på sjukhuschefer har varit hög i Sverige. Sjukhus anses som svåra att leda, vilket 
hänger samman med att olika diskurser och åtföljande logiker som politik, medicin, vård och 
management skapar komplexa villkor för sjukhusledning. I detta kapitel analyseras sjukhuschefernas 
ledningsvillkor i samband med större organisationsförändringar, som sjukhusfusioner. Två fallstudier 
avseende sjukhusfusioner illustrerar ledningsvillkoren genom analys av hur olika handlingar 
kommuniceras av aktörer. Författarens egna erfarenheter som sjukhuschef liksom dokumentstudier har 
också använts. I analysen framträder de komplexa ledningsvillkoren. Bl.a. visas att i samband med 
större organisationsförändringar utför ledande aktörer vid sjukhusen kommunikativa maktspel, som 
styrs av olika handlingslogiker.   
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Sjukhusledning – teoretiska utgångspunkter 

Det händer att sjukhuschefspositionen beskrivs som att sitta på en katapultstol. Positionen1 är 
vanligen uppdragsstyrd av politiker inom den offentliga sjukvården. Den tycks vara särskilt utsatt i 
samband med att större förändringar, kombinerade med besparingar2, ska genomföras under 
ledning3 av sjukhuschefen. Hur ser då villkoren, dvs. de uppdrag, organisation, diskurser och 
handlingslogiker samt ledarskap, som ramar in sjukhuschefens position, ut?  

Det finns flera svenska och nordiska studier av chefsvillkor inom sjukvården.  Kännetecknande för 
dessa är att de tecknar en bild av komplexitet. Jespersen (2005) har visat hur ledningstänkande på 
danska sjukhus påverkas av ”New Public Management”, samtidigt som politiska och administrativa 
traditioner, i synnerhet den professionella makten påverkar implementeringen av nya sätt att leda 
sjukhus.  

Verksamhetschefernas villkor behandlas i studien ”Att hantera skilda världar” som utspelar sig på 
sjukhus (Östergren & Sahlin-Andersson 1998). Ekonomistyrning och kvalitetsarbete på sjukhus, 
sett ur verksamhetschefernas perspektiv, har behandlats av Östergren och Sahlin-Andersson (1998). 
Ekonomistyrning och kvalitetsarbete på sjukhus, sett ur verksamhetschefernas perspektiv, 
diskuteras av Aidemark (1998). I avhandlingen ”Steget till chefskap. Om läkare som 
verksamhetschefer” (Öfverström 2008), beskrivs hur läkare har tagit steget, och upplevt detta steg, 
från klinisk verksamhet till att vara verksamhetschef. Öfverström ger en bred litteraturöversikt 
inom fältet profession och management. Carlström (2009) har i ”Konsten att leda” analyserat hur 
vårdchefer, som är mellanchefer, balanserar och ”glider” åt olika håll för att kunna hantera en ökad 
komplexitet i arbetsuppgifter och position inom och utanför organisationen. Enligt Carlström 
(sid.177) saknar vårdcheferna vanligen utbildning i ekonomi och ledning.  

Hallin (2002) visar hur etablering av sjukhusledning går till inom ett sammanslaget 
universitetssjukhus. Carlström (2009) analyserar hur vårdens mellanchefer ”glider” för att kunna 
hantera en ökad komplexitet i uppdrag och position. Inom området ledning av sjukhus har Norbäck 
& Targama (2009) i boken ”Det komplexa sjukhuset - att leda djupgående förändringar i en 
multiprofessionell verksamhet” analyserat förutsättningar för att leda förändringar i en 
multiprofessionell verksamhet med olika handlingslogiker. Enligt författarna finns det inom 
offentlig verksamhet en övertro på vad lokala chefer kan uträtta, eftersom förhoppningarna om 
övergripande chefsansvar inte möter förståelse bland de dominerande professionerna, som sägs 
hysa en stark tilltro till kollegialitet.  

Choi (2011) har i sin avhandling om fusionen mellan Karolinska och Huddinge universitetssjukhus 
beskrivit utmaningar, men också framgångsfaktorer som kan förebygga krockar mellan olika 
logiker som konkurrerar, dvs. mellan så kallad management och professionalism. Särskilt 
uppmärksammas den vertikala krocken mellan ”managerialism” och ”professionalism”. Enligt 
Choi påverkas sjukhusledningen av fusioneringen och det tydliggörs hur sjukhusledningens 
handlingar ses som offentliga och transparenta i en politiskt styrd organisation. De kan inte vara 
förbehållna den interna organisationen.  

                                                 
1 Tidigare var den lagreglerad. Åren 1999-2002 slutade 11 sjukhuschefer i Västra Götalands(GP 2002). 
2 Ofta har besparingarna mildrats, som följd av att statliga medel (”s.k. Persson resp. -Borgpengar”) har tillförts. 
3 Ledarskapsfrågan har återkommit i debatten. Enligt F. Reinfeldts (talesperson för moderaterna i 
sjukvårdsfrågor) tal i Almedalen 2010-07-04 (Dagens Medicin) bör ”Sjukvårdens chefer bör sitta längre på sina 
poster. Och läkardominansen på chefsstolarna kan skrämma bort andra grupper.”  
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Genom olika diskursers (medicin, vård, ekonomi och politik), 4påverkan på språk och handlingar 
utvecklas särskilda handlingslogiker på sjukhus. Dessa kan skapa bristande förståelse mellan grupper 
och svårhanterliga maktrelationer (Foucault 1980, Östergren & Sahlin-Andersson 1998, Norbäck & 
Targama 2009).  

Att sjukhuset ytterst styrs av politiska uppdrag betyder att en politisk rationalitet och handlingslogik 
sätter ramarna för sjukhusledningens möjliga agerande.     

Sjukhuset, som professionell organisation, anses vara svår att leda, vilket hänger samman med en 
pågående kamp om inflytande och makt mellan de nämnda diskurserna och hur de uttrycker sig 
(Lundkvist 1998, Nordgren 2003). När läkaren säger att bättre vård ges snabbare talar ekonomen om 
effektivare processer. Brante (2010-06-18) har observerat ”den ökande klyftan mellan 
verksamhetsprofessionella och ledarprofessionella, eller organiseringsprofessionella, där de senare 
numera går speciella ledarskapskurser och utgör förmedlande länkar mellan de verksamma och, oftast, 
politiker.  Denna delvis nya profession5, eller detta nya skikt, som bygger på rollen som mellanchef, 
innehåller vad man inom klassisk sociologi kallar konfliktfyllda rolluppsättningar, normer och 
förväntningar…. ” Denna nya organisationsprofessionalism, dvs. management, anses hota 
professionella värden Evetts (2010). Klyftan bör dock kunna hanteras om de 
verksamhetsprofessionella lär sig att använda management eller om de själva blir chefer (ibid.)  

 
 

  

                                                 
4 Mintzberg (1997) beskriver ett sjukhus med termerna ”vård, läkekonst, ledning och det allmänna”.     
5 Enligt Brante (2011) är det rimligt att definiera professioner utifrån vetenskaplig kunskap.       
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Metodologi6  

Fallen som analyseras handlar om hur sjukhus fusioneras i slutet på 1990-talet. Endast en mindre 
mängd forskning har publicerats i detta ämne (Choi 2011, Hallin 2002). Eftersom syftet är att 
analysera sjukhuschefernas villkor i samband med större organisationsförändringar gjordes två 
fallstudier i två landsting. Dessutom användes författarens egna erfarenheter av sjukhusledning. 
Djupintervjuer gjordes i det ena fallet med sjukhuschefen och dennes politiska ordförande. I det andra 
fallet intervjuades sjukhuschefen och dennes närmast överordnade, landstingsdirektören. Intervjuerna 
inriktades på anställningsförhållande, uppdrag, skeendet i fusioneringen, hur sjukhuscheferna slutat 
samt kommunikation mellan aktörer. Intervjuerna skrevs ut och användes sedan för analys av 
chefsvillkoren i perspektiv av sjukhusledning, kommunikativt handlande och makt. Dokumentstudier 
av protokoll och handlingar från resp. landsting gjordes också, liksom författande av ett underlag för 
en teaterpjäs som handlade om sjukhusledning, som användes vid en sjukhuschefskonferens. I 
analysen framträdde olika teman relaterade till chefsvillkoren. Flera teoretiska perspektiv har använts 
för att förstå hur sjukhusledningens villkor påverkas. De är sjukhusledning, makt och maktspel samt 
kommunikativt handlande  

Sjukhusledning  
Enligt Mintzberg (1997)7 bör en sjukhusledning, förutom att ansvara för fördelning och begränsning 
av resurser, kunna hantera 12 uppgifter; ”fragmenteringen” av sjukhusets struktur, ”uppdraget” för 
sjukhuset, ”uppgörelser” med flera parter, ”engagemang” som innebär involvering av personer som 
vill lösa problem, ”buntning” som står för gemensamma val av handlingslinjer, ”tilltro” till ett 
ledarskap som tillvaratar medarbetarnas kompetens, ett ”synligt chefskap” på alla nivåer, 
”representativitet” som innebär att vara insatt i verksamheten, ”selektivitet i kommunikationen” som 
innebär att styrelsen får snäv information från vissa inflytelserika, ”försvar” som innebär att strida för 
”sitt” sjukhus, ”raka och sanna budskap” från sjukhuschefen samt ”gemensam problemlösning” som 
ofta saknas.  

Bristande problemlösning uppstår som en följd av bristande handlingsinriktade möten mellan 
”medicin” och ”ledning”. En läkare förväntas fatta självständiga beslut och arbeta med interventioner. 
Att diskutera sjukhusgemensamma frågor i mötesform kan därför skapa en känsla av improduktivitet 
för läkarna. Sjukhusledningen arbetar däremot med sjukhusgemensamma uppgifter och betonar 
kollektivt handlande.8 Även fragmenteringen motverkar gemensam problemlösning, vilket framgår av 
följande exempel från en akutmottagning. Problemet hade funnits länge, men utan någon lösning 
eftersom endast ett fåtal berörda medicinska chefer engagerade sig. När ett yttre hot satte fart på 
organisationen bildades en s.k. tvärgrupp med vårdföreträdare, som löste problemen. 9   

Kommunikativt handlande  
Habermas (1984, 1996) pläderar för fria samtal baserade på god vilja, argumentation och dialog. 
Denna störningsfria kommunikation utmärks inte av maktspel, inflytandeutövning, status, prestige, 
ideologi, manipulation, expertvälde, rädsla, osäkerhet eller missförstånd utan av styrkan hos det 
                                                 
6 Alvessons (2002) bok ”Kommunikation, makt och organisation” har inspirerat ansatsen. 
7 Enligt Mintzberg (1980) handlar chefsarbete om att hantera händelser och kommunicera med omgivningen.   
8 ”especially hospitals need devoted, continuous, holistic, and preemptive care, not interventionist, 
intermittent, specialized and radical cure. They need collobarative efforts at tackling their problems, led by 
champions who are both involved and committed” (Mintzberg 1997, sid. 17) 
9 Mintzberg (1997, sid. 13) uttrycker det som att “....things get done when a champion sees to something, 
someone committed to action. In medicine, the most seriously ill tend to get the greatest attention. But this is 
not the best model for administration, where issues have to be dealt with before they become crises. In effect, 
care (and nursing) provides a better model for management than does cure (and medicine).” 
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välgrundade argumentet. Det gäller att uttrycka sig förståeligt, att ge lyssnaren något att förstå, att 
därmed göra sig förstådd och att uppnå inbördes förståelse. Avsikten är att det som sägs är begripligt, 
ärligt och uppriktigt, sant/korrekt samt legitimt.  

Motsatsen till störningsfri är förvrängd kommunikation, inom vilken maktförhållanden, ideologisk 
dominans och målrationalitet försvårar ifrågasättanden av påståenden och maximering av begriplighet, 
ärlighet, korrekthet och legitimitet. I stället dominerar tvetydigheter, ohederlighet, manipulation, 
retorik och förvrängning. Habermas teori om rationell kommunikation har ett utopiskt drag över sig, 
då intresseskillnader knappast låter sig elimineras enbart genom goda argument.                              

Makt 
Olika kunskapsformer, som medicin, kan förknippas med makt, eftersom de fungerar disciplinerande 
genom att ange vad som är lämpligt och rätt att göra (Foucault 1980). Professionerna står för denna 
typ av kunskap. Även management kan ses som en sådan kunskapsform (Alvesson 2002).   

Olika sätt att tänka, tala och handla, som utgör grunden för det som tas för givet i vardagsliv och 
organisationer, påverkas av olika språkbruk, som uppkommer från bestämda diskurser (Foucault 
1972). Diskursen utövar således makt över individer och får dem att handla på ett visst sätt (Foucault 
1982, sid. 781). I ett ledarskapsperspektiv är det såldes diskurser som styr ledare, inte tvärtom 
(Alvesson 2002). En ledarskapsdiskurs, som spridits till olika organisationer, framhäver t.ex. 
ledningens stora betydelse för resultaten inom resp. organisation. Genom diskursens inverkan 
förväntas ledare vara resultatansvariga (ibid.)  
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Fallen 

I detta avsnitt beskrivs ”Universitetssjukhuset” och ”Länssjukhuset” 

 
Fall 1 Universitetssjukhuset - Omstrukturering av tre sjukhus till ett 
Tre större sjukhus skulle utifrån fattat beslut omstruktureras from år 1997 till ett sjukhus under en 
gemensam sjukhusledning och med gemensam ekonomi. 1996 externrekryterades en chef som skulle 
leda omstruktureringsarbetet och det nya universitetssjukhuset, underställd en direktion med 13 
ledamöter och 13 suppleanter. Ovanför direktionen fanns ett samarbetsråd som utsågs av ett förbund, 
vars uppgift var att bedriva verksamheterna vid sjukhusen som skulle sammanläggas. Eftersom 
direktionen endast skulle sammanträda några gånger per år utsåg den ett arbetsutskott, som i sin tur 
utsåg ett presidium med fyra heltidsanställda politiker. Direktionsrollen (den intervjuade politikern var 
ordförande) var att ansvara för utförandet av sjukvård. Så mycket som möjligt delegerades till 
arbetsutskottet. I övrigt var den politiska organisationen uppdelad i ägare med två parter respektive 
beställare som bestod av 8 olika nämnder med uppgift att beställa sjukhusvård. Mellan ägaren och 
beställaren fanns det en viss personunion. Ägaren ställde krav på sjukhuset att spara pengar. Den 
politiska organisationen uppfattades vara svår att kommunicera med eftersom den hade fördelat 
ansvaret på flera olika politiska organ.  

Omstruktureringsbeslutet föregicks av ett projektarbete, som berörde många och syftade till 
omflyttning av verksamheter samt till strukturförändringar. Tidigare försök till samordning av 
sjukhusen hade misslyckats.    

I samband med att chefen skulle tillträda diskuterades vilken samlad besparingseffekt 
sammanläggningen skulle medföra. Hösten 1996, efter det att sjukhuschefen anställdes, presenterade 
ägaren det samlade ekonomiska kravet på det nybildade sjukhuset för en treårsperiod med start 1997. 
Driftkostnaden skulle minska med drygt 400 miljoner kronor vid oförändrad vårdvolym, vilket var 
väsentligt högre än det presenterades för sjukhuschefen vid anställningstillfället Denne uppskattade 
det verkliga betinget till det dubbla. Anledningen till skillnaden var att sjukhuset drogs med ett 
strukturellt underskott, som inte hade preciserats då omstruktureringsarbetet startade.   

Strukturförändringen skulle uppnås genom nivåstrukturering, vårdkedjetänkande och koncentration av 
högspecialiserad verksamhet. Den skulle genomföras med full anställningstrygghet för all fastanställd 
personal i nära samarbete med den medicinska fakulteten, de fackliga organisationerna samt patient- 
och handikapporganisationerna. Rimlig tid till samråd skulle anslås. Beställningsvolymer, priser och 
utbudspunkter fastställdes av ägarna, beställarna och i vissa fall av regionala myndigheter efter 
hörande av sjukhuset. I de överläggningar som skedde hade ägarna tolkningsföreträde.   

 
Sjukhuschefens berättelse (fall 1) 
”Förutsättningarna för uppdraget var orimliga”, sade sjukhuschefen och gjorde en exposé över den 
problematik som kännetecknade fusioneringen. 

”Det var 2 ägare, tre sjukhus och tre olika kulturer. Vi fick sparbeting som inte tog hänsyn till att man 
på sjukhuset hade med sig ett tidigare strukturellt underskott. Akademin var inte styrbar på 
traditionellt sätt, den har många lojaliteter där sjukhusets intressen många gånger kommer lågt i 
prioritering. Den politiska maktstrukturen var splittrad. Beslutsprocesserna stördes många gånger av 
en mycket komplicerad förankrings- och förhandlingsprocess på ägarsidan. Detta blev uppenbart när 
frustrationen ökade över de ekonomiska realiteterna. Det var inte tryggt att vara sjukhuschef. Tiden 
togs alltmer i anspråk för att möta frustrationen över styrsystemens brister, procedurerna i 
beslutsprocessen och enskilda frågor. Problemet märktes redan tidigt. Det politiska systemet har alltid 
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övertag och det har många egna kanaler till profession och enskilda medarbetare. Kanalerna utnyttjas 
flitigt av många parter. P.g.a. omstruktureringarnas konsekvenser åkte besparingarna och 
åtgärdsförslagen ända upp i toppen på det politiska systemet. Även andra tjänstemän och politiker 
drogs med uppåt. Många skulle tycka till på resan uppåt.  Skulle jag själv gå ända upp i systemet? I så 
fall skulle jag tvingas gå förbi linjen i det demokratiska systemet. Om jag ville behålla förtroendet i 
systemet skulle detta inte vara uppskattat eller möjligt. Särintressen odlas och försvaras på alla 
möjliga sätt och det är ett knepigt spel. Focus hamnar på en person. Massmedias oförståelse för 
komplexitet och förändringsarbete underlättar heller inte det långsiktiga arbetet ” sade sjukhuschefen. 

Sjukhuschefen sa att ”Utmaningen är rätt och strukturen är OK, men jag borde gjort detta som ett 
tidsbegränsat uppdrag” och beskrev den nya sjukhusstrukturen i termer av vision, divisioner och 
processer. Överläkarna reste frågor kring den nya organisationen ”som man inte helt köpte”.  

Sjukhuschefen berättade därefter hur rekrytering av chefer gick till. Först rekryterades 
divisionscheferna, som därefter rekryterade verksamhetschefer. Allt fungerade väl så långt, även om 
några professorer blev stingsliga när de inte utnämndes till chefer automatiskt. Dialogen med de egna 
politikerna fungerade väl. 

Enligt sjukhuschefen var ”Det stora problemet var att man lade på en gigantisk besparing utan att det 
fanns någon kalkyl eller realistiska förutsättningar för att klara av betinget” samtidigt som man ärvde 
ett strukturellt underskott från tiden innan fusioneringen, på ett antal hundra miljoner kronor. 
Sjukhuschefen tog på eget initiativ, i ett tidigt skede, fram en PM som redovisade storleken på 
underskottet. Någon förhandling om detta ägde inte rum med ägarna. Ambitionen var att diarieföra 
PM:et, vilket inte gjordes. Det skulle ordna sig i samband med att det strukturella underskottet 
klarades ut, sade politikerna. En konsultfirma fick i uppdrag, efter det att fusioneringsarbetet hade 
startat, att analysera underskottet och fann att det skulle hamna på en betydligt lägre nivå än den 
sjukhuschefen trodde på. I verkligheten ökade underskottet successivt under året och sjukhuschefen sa 
”Ekonomiavdelningen gjorde inte bra prognoser. Den politiska konflikten kring hur underskottet 
skulle betalas var ett av de stora problemen”. Efter det att bokslutet var klart för det första 
verksamhetsåret ökade insikten om ekonomin, vilket skapade frustration bland ägarna. Skulle de 
skjuta till mer pengar? Revisorerna och konsultföretaget granskade resultatet. Det politiska systemet 
började sluta sig i sina grupperingar och de interna motsättningarna blev alltmer synliga för 
omgivningen och berörda. Det egna presidiet hamnade på mellanhand och det blev svårt att få klarhet i 
de politiska ambitionerna. Samtidigt närmade sig valet. Nervositeten inför detta ökade motsättningarna 
och ledde till politiska utspel. Ägarna beslöt då att skjuta till pengar under vissa utfästelser från 
sjukhusledningen. 

Sjukhuschefen ledde det nybildade sjukhuset i två år och slutade därefter på eget initiativ efter en 
period ” i uppförsbacke och med stor utsatthet i pressen”. I pressen kunde man läsa om dåligt klimat 
på sjukhuset, om patienter som inte fick vård och om underskott. Sjukhuschefen frågade sig” Är jag 
den bäste ledaren på sjukhuset? Är jag på väg att offra familjen, det känns som om jag håller på att 
tappa kontakten med min son. Är det värt priset? När sjukhuschefen hade bestämt sig för att sluta var 
det viktigt att sluta direkt. Sjukhuschefen meddelade beslutet till tjänstemannaledningen hos ägaren, 
sedan till sin politiske ordförande och därefter till pressen. Ett tidsbegränsat projektuppdrag hade 
fungerat bättre än en tillsvidareanställning, men vid anställningstillfället var chefen omedveten om 
risken med uppdraget. Det var stressande att uppmärksamheten ständigt riktades mot en person, 
sjukhuschefen. Arbetstiden kund uppgå till 80-90 timmar per vecka och mentor saknades. 
 
Sjukhuschefen slutade därför att villkoren var svåra att hantera. Sjukhuschefen uppfattade sig därmed 
ha låg grad av trygghet och sakna ett officiellt frimodigt budskap som stöd för den komplexa 
förändringsprocessen och sade ”Samtidigt som politikerna undvek en del större beslut tog man i 
driftfrågorna”. Dessutom preciserades det strukturella underskottet inte preciserades i tid. 
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Sjukhuschefen uppfattade inte någon illojalitet från sina medarbetare. Däremot fanns det informella 
ledare, överläkare, som inte stödde omstruktureringen utan spelade en roll som ”plattfiskar”. Likaså 
sviktade några politiker, som efter ett tag började kritisera omstruktureringen även offentligt. Bland 
medarbetarna var det få som stödde sammanslagningen och sjukhuschefen.  

Efter avgången arbetade sjukhuschefen kvar på en annan enhet i organisationen. Fallskärm utlöstes 
inte. Sjukhuschefen genomförde avslutningssamtal med sina tidigare medarbetare och skrev ner sina 
reflektioner över arbetet. 

Politikerns berättelse (fall 1) 
”Kan man styra ett sjukhus” frågade politikern innan intervjun startade och tecknade en bild över hur 
den politiska organisationen bildades. Denna var uppdelad i ägare, beställare och utförare. Politikern 
satt själv i direktionen, som utsågs av fullmäktige och var utförareansvarig. 

”Beställare/utföraresystemet är ingen ideologisk fråga och det är rimligt att få ersättning för de 
prestationer som sjukhuset har utfört jämfört med att få anslag. Det gäller att man kan skilja på de 
olika rollerna, vilket inte alltid gått att göra”   

”Egentligen är det en konstig mellansits med den här direktionen, det här arbetsutskottet och 
presidiet. Det är svårt att vara utförarepolitiker. Rollen är inte bra. Skall jag hänvisa patienter som 
ringer mig till andra politiker som är köpare? Vilka intressen har jag egentligen att försvara som 
politiker. Det är svårt att förklara den krångliga organisationen för medborgarna. Den här typen av 
politisk organisation är omöjlig att ha i framtiden. Den har för många nivåer och rollerna är inte 
klara. Att sätta sig som ordförande, det var tufft och det var tur att jag inte förstod detta tillräckligt 
innan jag tog på mig uppdraget. Jag har mycket bittra erfarenheter av detta fusionsarbete. Jag har 
lärt mig mycket, men det har inte varit roligt. Ibland har vi blivit överkörda uppifrån. Det är ett spel 
och ingen vill ha Svarte Petter, men inget har skett av illvilja, det var inga elaka spel”.  

Ägaren lade ut besparingar på det nya sjukhuset för tre år framåt Direktionen slöt upp bakom dessa, 
med stöd av en tidigare utredning, men utan kalkyl på hur besparingen var beräknad. För att klara 
verksamheten tvingades direktionen underbalansera budgeten. Strukturförändringen ansågs som 
politiskt välmotiverad och de flesta var överens om beslutet, med undantag för 2 politiska partier. På 
senare tid hade dock förändringen kritiserats av politiker, som tidigare varit för beslutet.  

Ett motiv för förändringen var att ”bryta sönder den gamla sjukhusstrukturen” för att kunna använda 
gemensamma resurser. Samtidigt fick man tre sjukhus med tre olika kulturer i en och samma 
organisation, vilket ledde till spänningar främst mellan två av sjukhusen, där ett av dessa inte önskade 
vara med i fusionen. Motståndet visade sig som uttalanden av vissa överläkare och medarbetare, som 
fick genomslag i pressen och bland kritiska politiker. Den förre sjukhuschefen spelade enligt politikern 
dubbelt genom att säga sig vara positiv till det nya sjukhuset, men likväl stödja det egna sjukhuset. 

”Det är ett stort problem att man springer till pressen i stället för att klara ut frågan. Det går inte att 
diskutera frågan i pressen. Det är svårt att få in egna inlägg från min sida. Det är stora mentala 
skillnader mellan sjukhusen och det finns många bottnar i detta. Det ena sjukhuset känner sig 
förfördelat men så är det inte. Genom att prata ”illa” om sitt eget sjukhus förlorar man själva på det. 
Det är flera överläkare som agerar men särskilt en. Det finns en gräns för vad vi kan tåla. Pressen har 
utnyttjats hänsynslöst av personalen”   

Politikern tog upp relationen till sjukhuschefen.  

”Det var inte jag som anställde honom, men vi fick bra kontakt direkt, vi träffades en kväll och åt 
middag och vår personkemi stämde väl. Ledarskapet var bra, men det saknades några ”busar” runt 
honom. Det borde varit ett tuffare ledarskap och det borde ha varit någon eller några personer inifrån 
den gamla kulturen. Från vår sida var det fritt för sjukhuschefen att skaffa de medarbetare som 
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behövdes. Sjukhuschefen arbetade för mycket själv. Eftersom sjukhuschefen blivit lovad att få ett 
sjukhus i ekonomisk balans upptäcktes för sent hur allvarlig den ekonomiska krisen var. Sanningen om 
ekonomin och det strukturella underskottet kom fram efter det att ett konsultföretag gått igenom läget. 
Prognoserna fluktuerade och så är det med prognoser. Sjukhuschefen slet därefter nästan ihjäl sig på 
att vända ekonomin”. 

Vidare sade politikern att ”Sjukhuschefen borde tagit tuffare beslut, omgivit sig med några ”busar” 
och ”Ingen vill sitta med Svarte Petter”.  

Hur det ekonomiska underskottet uppkommit gick inte att förklara för allmänheten, eftersom det var 
för komplicerat. Sjukhuschefen var trött i slutet av förändringsprocessen och drog själv slutsatsen att 
avgå. Chefen meddelade sitt beslut till berörda samt pressen och slutade sedan omgående. ”Det var 
logiskt att sjukhuschefen slutade” sade politikern. ”Sjukhuschefen bodde inte här men borde 
egentligen ha flyttat hit. Att inte göra det skapade en smygande misstänksamhet mot sjukhuschefen och 
undergrävde en del av legitimiteten.  

Går det att styra ett sjukhus?” frågade politikern avslutningsvis.  

 
Fall 2 Länssjukhuset - Omstrukturering av två sjukhus till ett   
I landstinget finns tre sjukhus. Man har sedan 1991 arbetat utifrån en beställare/utförare modell med 
ägare, vårdgivare och patient. I praktiken övergavs modellen redan 1995, eftersom 
strukturförändringar inte kunde hanteras inom denna modell eller av förvaltningsorganisationen utan 
beslutas på den politiska nivån.  

Landstingsfullmäktige beslutade i november 1996 att from 1997 slå samman två sjukvårdsdistrikt till 
ett, vilket innebar samorganisering av två sjukhus, belägna på olika orter, till ett distrikt under ledning 
av en sjukvårdsdirektör. Avsikten var att koncentrera verksamheter och att successivt åstadkomma en 
ökad samverkan mellan sjukhusen. Initiativet kom från sjukvårdsdirektörerna för resp. 
sjukvårdsdistrikt. Våren 1996 såg de stora möjligheter i en fusionering som skulle ge organisatoriska, 
professionella och administrativa vinster. Någon kalkyl över vad fusionen skulle ge i ekonomisk effekt 
gjordes inte, däremot fanns det förväntningar om att den skulle leda till besparingar. 
Sjukvårdsdirektörerna underströk att alla strukturförändringar skall beslutas i politiska organ. I en 
särskild strukturöversyn, som var oberoende av fusionen, bedömdes att olika effektiviseringsåtgärder 
kunde reducera kostnaderna med 94 mkr. Åtgärderna ansågs kunna underlättas av en fusion. 

Förändringsarbetet skulle ske snabbt. Sjukvårdsdirektören anställdes, på initiativ av 
landstingsdirektören, redan innan årsskiftet 1996/1997 på befattningen, som även omfattade att vara 
projektledare för fusionen. Initialt var uppgiften att kommunicera idéer och riktlinjer till 
organisationen för att skapa engagemang och delaktighet. Fusionsarbetet kom igång i början av 1997. 
Sparbetinget för det nya sjukhuset uppgick för 1997 till 80 mkr och skulle åstadkommas parallellt med 
fusioneringen. Besparingen gick dock inte att förverkliga utan underskott uppstod. Ett skäl till detta 
var att de berörda sjukhusen hade genomfört stora besparingar innan fusionen. 

Våren 1997 fördes en politisk diskussion om fusionen som sådan, var den så lyckad? Även ett antal 
överläkare deltog. Efter dialog med sjukvårdsledningen vid ett särskilt möte beslöt 
landstingsledningen att beslutet skulle ligga fast och att fusionsarbetet skulle drivas vidare under 
ledning av sjukvårdsdirektören. I slutet av året lämnade sjukvårdsdirektören sin tjänst med omedelbar 
verkan. 

Sjukvårdsdirektörens berättelse (fall 2) 
Innan beslutet om fusionen var officiellt beslutat hade de båda sjukvårdsdirektörerna kallat till 
presskonferens om den väntade fusionen vilket väckte viss irritation i landstingsledningen eftersom 
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beslutet ännu inte var förankrat centralt. Inför fusionen uppfattade sjukvårdsdirektören att det fanns en 
viss rädsla inför denna bland de mindre kommunerna i länet. Ett nytt sjukvårdsparti bildades i 
samband med fusionen, vilket påverkade de andra partiernas inställning till fusionen. 
Sjukvårdsdirektören för det nya sjukhuset utsågs av landstingsdirektören. Därefter bildades omgående 
en gemensam ledningsgrupp för de två sjukhusen, vilket skedde i slutet av 1996. Sjukvårdsdirektören 
hade inte direktkontakt med den politiska ledningen i det löpande arbetet utan rapporterade till 
landstingsdirektören.  

Sjukhuset ärvde ett gammalt underskott på 80 mkr. som skulle sparas. Därför togs olika grepp. Ett var 
att fullfölja tidigare fattade beslut, ett annat att varsla personal, som drogs dock tillbaka efter ett 
politiskt beslut om detta. 

Efter några månaders arbete med fusionen började den ifrågasättas först av det nya partiet och därefter 
av andra partier. Det spreds en oro på sjukhuset och inom sjukhusledningen. Efter begäran från 
sjukvårdsdirektören beslutade landstingsledningen att medverka på en konferens med ett 60-tal chefer 
från det nybildade sjukhuset. Man hade då redan bestämt sig för att stoppa fusionen. Efter 
diskussionen med företrädarna och efter det att sjukvårdsdirektören dragit frågan för 
landstingsstyrelsen beslöt dock denna att fusioneringen skulle fortsätta. Och sjukvårdsdirektören 
kunde därmed fortsätta sitt arbete. Under hösten blev dock fusionsarbetet allt svårare att klara av och 
sjukvårdsdirektören framhöll  

”att vägen inte längre var framkomlig och man måste ha människor bakom sig. Jag upplevde mig som 
ensam och jag fick dåligt stöd uppifrån. Mitt arbete präglades alltmer av brandkårsutryckningar”.  

Det var inte möjligt att klara besparingsbetinget. Stora påfrestningar blev följden av arbetssituationen, 
liksom stress och påfrestningar för familjen. Mentor saknades. En livlig diskussion om 
strukturförändringen ägde rum i pressen. Efter överläggning med landstingsdirektören avgick 
sjukvårdsdirektören från tjänsten. Tanken på att sluta hade sjukvårdsdirektören haft under några 
månader. Avslutningssamtal med medarbetarna genomfördes inte, men avslutningsmiddag åts 
tillsammans med de närmaste medarbetarna.      

Landstingsdirektörens berättelse (fall 2) 
Enligt landstingsdirektören hade landstinget genomfört besparingar under lång tid och lyckats väl, 
men de senaste åren hade en gräns nåtts. Så länge patienterna inte kom i kläm gick det bra att fortsätta 
spara. Det var också svårt att motivera bibehållandet av beställare/utföraresystemet. From slutet av år 
1995 började man resonera i andra banor och det aktualiserades att föra fram iden om samgående 
mellan två sjukhus. Någon större utredning låg inte bakom förslaget utan tankarna hade mognat fram. 
Samgåendet skulle medföra stordriftsfördelar och fördelar för det mindre sjukhuset som haft svårt att 
rekrytera vissa specialistläkare. Det stora sjukhuset skulle sörja för kompetens till det mindre. Likaså 
fanns en naturlig patientström från det mindre sjukhuset till det större. 

Beslutet om ny struktur togs i slutet av 1996. Hur mycket pengar som skulle sparas kunde 
landstingsdirektören inte ange. Totalt skulle dock 80-100 mkr sparas. Att skilja det strukturella 
underskottet från det allmänna sparbetinget var omöjligt enligt landstingsdirektören. Det visade sig 
dock inte vara möjligt att klara besparingen under 1997 och ett stort underskott uppstod. 
Besparingsbetinget sköts då på framtiden. Det var mycket svårt sade landstingsdirektören, för 
sjukvårdsdirektören att klara strukturförändringen och besparingen samtidigt, i stort sett omöjligt, 
vilket landstingsdirektören var medveten om. ”En försening får man ta” sade landstingsdirektören. 
Sjukvårdsdirektören arbetade, sade landstingsdirektören, socialt skickligt med förändringen, men hade 
svårigheter att klara den strukturmässiga delen av uppdraget. Sjukvårdsdirektören fick stöd i sitt arbete 
av landstingsdirektören. De möttes ungefär en gång i månaden. Sjukvårdsdirektören ville dock ha fler 
möten under fusionsarbetet. En viktig händelse var konferensen med sjukhusledningen, då 
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landstingsledningen gemensamt diskuterade det lämpliga med att fortsätta fusionsarbetet. Egentligen 
fanns det inte något större stöd för fusionen bland de politiska partierna. Utifrån olika 
bevekelsegrunder valde landstingsledningen likväl att stå fast vid beslutet. Ett antal överläkare ville 
dock gå tillbaka till det gamla och agerade för det.  

Landstingsdirektören poängterade vikten av att ”förstå spelet i olika sammanhang” och sade: ”Alla 
gör inte det” I samband med att sjukvårdsdirektören slutade, på eget bevåg enligt landstingsdirektören, 
fördes diskussioner mellan denne och sjukvårdsdirektören. När sjukvårdsdirektören slutat upphörde 
deras kontakter.  
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Analys av ledningsvillkor 

Avsnittet inleds med en analys av hur sjukhuset som organisation skapar vissa villkor. Därefter 
diskuteras sjukhuschefens position, varpå följer en beskrivning av de olika logiker som aktörerna 
arbetar under och de villkor dessa skapar. Därefter analyseras ledarskap för sjukhuschefer och dess 
utmaning.  

Sjukhuset som organisation 
Sjukhuscheferna understryker att de leder offentligt ägda sjukhus och inte en bank, en industri etc. Att 
leda sjukhus kräver därför en kulturell förståelse, som inte kan hämtas från industri etc. 
Sjukhuscheferna hade sin huvudsakliga erfarenhet av ledning från sjukhus och landsting.  Samtidigt 
betonar de kulturella skillnader mellan de sjukhus som omstruktureras, som inte tycks ha beaktats i 
förändringsarbetet.  

Sjukhuset kan ses som en variant av en kunskapsorganisation som bärs upp av professionella grupper, 
leds administrativt av administrativa chefer och styrs utifrån av en politisk organisation (Östergren, 
Sahlin-Andersson 1998). Kunskapen är individuellt tillämpad, men kan institutionaliseras och 
förläggas till organisationsnivån i form av kollektiva referensramar, systematiserade arbetssätt osv., 
där utgångspunkten är ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Ofta präglas sjukhusen av fasta 
könsmönster, vilket ger upphov till informella strukturer, normer och kommunikationsmönster 
(Sahlin-Andersson 1995). Makten ligger till stor del på professionella befattningshavare som genom 
sin specialistkunskap och kollegialitet skaffar sig inflytande och utövar makt (Foucault 1974). 
Traditionellt anses den medicinska professionen ha och ett stort mått av autonomi och makt. Dock har 
det skett en viss maktförskjutning till patienter under senare år (Nordgren 2003, Winblad och 
Andersson 2010, sid. 65).   

Sjukvårdens organiserande kännetecknas av komplexa processer (Perrow 1986). Mintzberg (1997) 
beskriver komplexiteten i termer av ”care, cure, control och community”, dvs. ”vård, läkekonst, 
management och det allmänna”. Tillsammans bildar dessa termer en ram för beskrivning av 
sjukhusets olika verksamheter och olika logiker och som existerar sida vid sida. De representeras i 
sin tur av i tur och ordning sjuksköterskor (vård), läkare (läkekonst), sjukhuschefer (management) 
och politiker (det allmänna).  

En i komplexiteten består i att medicinsk verksamhet och språk, den medicinska diskursen som är 
baserad på en naturvetenskaplig, biomedicinsk, tradition, strävar efter självständighet i förhållande 
till andra diskurser såsom omvårdnadsdiskursen och den ekonomiska diskursen. Förhållandet 
bäddar för otydlig ledning av sjukvård vilket avspeglas i att den medicinska respektive 
administrativa hierarkin inom sjukvården organiserar sig sida vid sida. Det sistnämnda medför i sin 
tur att det inte endast finns en hierarki i sjukvården utan två, en som speglar den medicinska 
diskursen och en som speglar den ekonomiska. Mellan dessa utspelas en slags kamp om makten. 
Under lång tid har den medicinska diskursen och läkarna varit dominerande i kampen om makten 
medan management och ekonomisk styrning har kommit steget efter. Efterhand som den 
ekonomiska diskursen, och därmed ekonomerna, vunnit större legitimitet inom sjukvården har allt 
större vikt lagts vid ekonomisk styrning och kontroll av sjukvården. Kontrollen har visat sig i ökad 
revision och tätare uppföljning samt i att sjukhusdirektörerna ägnar alltmer tid åt dessa uppgifter.    

Ser vi närmare på sjukvårdens organisation så brukar denna beskrivas som professionell byråkrati 
(Mintzberg 1983, sid. 190). De professionella arbetar självständigt i förhållande till varandra inom 
vissa ramar och i förhållande till överordnade nivåer. Kompetensen standardiseras eftersom 
yrkesgrupperna styrs av professionella normer och regler. Fördelningen av arbetet mellan 
yrkesgrupperna regleras därför vanligen av institutioner som uppstått och utvecklats utanför 
organisationen. Skickligheten nås genom upprepning av fall och genom egen forskning inom områden 
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riktade mot definierade patientgrupper medan standarden i regel sätts av specialistföreningar inom 
resp. specialitet. Genom den professionella dominansen har initiativ till förändringar av sjukvårdens 
organisering historiskt sett vanligen tagits av professionerna, speciellt av läkare. De professionella 
strävar efter kontroll av sådana administrativa beslut som påverkar dem själva, som fördelning av 
resurser, och är lojala mot sjukhuscheferna så länge deras revir inte hotas. Att stödjas 
strukturförändringar är således mindre viktigt för professionerna, vilket också vidimeras av agerandet 
på sjukhusen.   

Organiserandet inom sjukvården kan beskrivas i termer av hur institutioner (vanor och normer) och 
diskurser påverkar medarbetarna att handla på ett visst sätt. Gamla yrkesvanor och förhållningssätt 
såsom språk, klädsel, rutiner och rapportsystem från tidigare epoker lever kvar (Borgert 1992). Dessa 
vanor och mönster, liksom dominansen av medicinsk akutsjukvård har satt gränser gentemot 
inflytande från nya diskurser, t.ex. om hälsa. 

Sjukhuscheferna äger mindre av direkt makt jämfört med ledare i andra organisationer. Oftast fattas 
beslut genom samordning och koordinering av parallella professionella grupper. Agerandet bygger på 
ett förhandlingsspel för att kunna hantera störningar. ”Det gäller att kunna spelet” säger flera aktörer. 
Färdiga lösningar finns inte utan blir resultatet av spelandet. Spelet ser i huvudsak ut på samma sätt för 
resp. fall. Ingen vill sitta med ”Svarte Petter”.  

Sjukhuschefens position 
Sjukhuschefen kläms mellan inflytelserika grupperingar. Vidare utvecklar stat, landsting och 
professionella organisationer regleringar som sjukhusen måste följa. Sjukhuschefen tvingas därmed 
legitimera sina handlingar gentemot flera intressenter (Östergren, Sahlin-Andersson 1998), vilket 
bekräftas av intervjuerna som visar att olika intressen står på spel. I realiteten förmår sjukhuscheferna 
inte uppfylla alla krav som ställs, utan tvingas prioritera. Vidare saknas det tydlig politiska 
prioriteringar av olika sjukhusverksamheter (ibid.), vilket ytterligare ökar ansvaret för 
sjukhusledningen.   

Alvesson (1992) betonar, att i företag där grundaren är VD och ledare, skapas ett handlingsutrymme 
som möjliggör att VD uppfattas ha stark personlig genomslagskraft jämfört med om de yttre 
restriktionerna är starkare och den egna maktbasen svagare. VD – rollen står för vissa generella 
föreställningar om skyldigheter och rättigheter, inkluderande ansvar, makt, initiativkraft, status och 
formalitet, vilka kan ses som uttryck för en blandning av sociala och kulturella aspekter (Alvesson 
1992). Handlingsimplikationerna av att utnämna någon till VD är starka.  Dessutom utgör VD en 
beskrivning av ett symboliskt fenomen. Samma beskrivning kan inte göras av ”sjukhuschefen”. Som 
symboliskt fenomen står denna position under de senaste decennierna för nedskärningar, 
sammanslagningar av sjukhus etc. Sjukhuschefernas förslag till strukturförändringar kan uppfattas 
som impopulära i allmänhetens ögon, eftersom de uppfattas handla om försämrad service och 
illegitima inom en verksamhet med mjuka värden. Eftersom en uppgift är att uppfylla sina 
besparingsbeting (Mintzberg 1997) tvingas sjukhuscheferna att lägga fram förslag till förändringar. 
Lyckas de tas det för givet. ”Misslyckas” de får de sällan stöd av sin omgivning, de är med andra ord 
ensamma, vilket studien tydligt bekräftar.  

Det är inte ovanligt att sjukhuscheferna kritiseras av patientföreningar och personal, men ibland även 
av sina uppdragsgivare, även om det är dessa som uppdragit åt dem att vidta besparingsåtgärderna. 
Sjukhuscheferna upplever sig då inte kunna agera med den frihet som krävs. De arbetar ofta långa 
arbetsveckor under inre stress.  

Sjukhuschefskapet handlar om att leda i samspel med andra kulturer och att kunna hantera möten 
mellan olika handlingslogiker. En utvecklad dialog med politikerna är ett av recepten enligt 
sjukhuscheferna. Ökad representativitet med sjukhusets kultur är ett annat.  
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I svåra beslutssituationer på sjukhusen ställdes oförenliga krav på besparingar och på 
verksamhetsvolym från beställarna på sjukhuschefen, som inte förfogade över verktygen för att kunna 
tillgodose kraven. Samtidigt krävdes att sjukhuschefen höll ihop de olika grupperingarna på sjukhuset 
(Mintzberg, 1997). I realiteten underordnas sjukhuscheferna den politiska makten, men ibland även 
den medicinska diskursen, som skapar en effektiv distans gentemot ledningsdiskursen (Eriksen 1998).   

Intresset för verksamhetschefer och politiker i samband med förändringar är inte inriktat på att stödja 
sjukhuschefen. För verksamhetscheferna tycks lojaliteten riktas till kollegor och patienter medan 
politikerna främst bevakar egna politiska intressen.  

Olika handlingslogiker  
Olika handlingslogiker på sjukhusen är kopplade till olika kulturer eller domäner, den professionella, 
den politiska och den administrativa (Östergren & Sahlin-Andersson 1998). Dessa reglerar villkoren 
för sjukhusledningen (Mintzberg 1997) och har ofta svårt att förenas i gemensamma värderingar.  

Sjukhusen styrs ytterst av politiker och leds av sjukhuschefer, som ofta är administrativt kunniga. 
Professionella, företrädesvis läkare, är verksamhetschefer. Mellan aktörerna råder en 
ansvarsfördelning som innebär att politiker ansvarar för finansiering, ägande och utformning av 
riktlinjer. Verksamhetscheferna ansvarar för vård och behandling. Sjukhuscheferna ansvarar för 
sjukhusledning och administration, underställd en eller flera politiska nämnder och är överställda 
verksamhetscheferna. Sjukhusledningen utgörs av den eller de individer som gentemot olika 
intressenter är huvudansvariga för sjukhusets resultat.  

Enligt Östergren, Sahlin-Andersson (1998) har politiken utvecklats åt sitt håll medan professionen 
blivit alltmer specialiserad. Den administrativa logiken inkl språkbruket influerar alltmer både 
politiken och professionen. Dessa logiker har tidigare, innan senare års besparingsarbete krävt 
annorlunda, kunnat leva sida vid sida, men ganska ostört från varandra. 10Så länge aktörerna som 
representerar logikerna lever åtskilda behöver språket inte vara ett problem men när systemen vävs 
ihop krävs att man förstår varandra för att kunna hantera företeelser gemensamt.   

Ledarskap i samband med strukturförändringar 
Ledarskap handlar om påverkan av föreställningar och känslor, dvs. beteendet (Alvesson 1992). 
Ledarskap handlar i god mening om gott samarbete och skiljer sig därigenom från makt- eller 
sanktionsutövning. Den frivilliga aspekten lyfts fram. Ledarskapet handlar även om hur ledaren fattar 
beslut som de underordnade respekterar och följer. Den kommunikativa aspekten på ledarskap är 
avgörande eftersom det handlar om att kunna mobilisera stöd.  

Sjukhuscheferna poängterar den kommunikativa aspekten av ledarskap. I fallet länssjukhuset säger 
landstingsdirektören att sjukhuschefens ledarskap är kommunikativt, men mindre strukturerat. 
Sjukhuschefens uppfattning är att landstingsdirektören inte uppträder som ledare utan som chef, vilket 
gör att det blir svårt att etablera och upprätthålla en relation. Chefen vid universitetssjukhuset är 
missnöjd med den externa kommunikationen medan sjukhuschefen vid länssjukhuset saknar en 
fungerande relation med politiker och med landstingsdirektör. Relationen är snarast adhocartad och det 
händer att man undviker att kommunicera, t.ex. om viktiga presskonferenser.  
                                                 
10 Handlingslogikerna är i grunden olika, vilket kan ge upphov till paradoxer. En paradox handlar om makt och 
ansvar. En stärkt ledning av sjukvården antas leda till effektivare sjukvård. Verksamhetscheferna har fått större 
inflytande och mer utbildning i ledarskap. Likväl frågar de efter en tydligare roll och efter makt, ansvar och 
befogenheter. Även om det formella ledarskapet utökas kan det reella minskas. På universitetssjukhuset visade sig 
paradoxen i att strukturförändringarna åkte ända upp i toppen av organisationen trots att organisationen sades vara 
decentraliserad.    
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Intervjuerna handlar väsentligen om hur aktörerna hanterar sin kommunikation, sina relationer och 
graden av tillit till varandra i samband med fusionsprocessen. De är beroende av varandra för att få 
saker och ting att hända. I samband med genomförande av strukturförändringar sätts därför den 
kommunikativa förmågan på prov. Om relationerna inte är upparbetade och självklara är det för sent 
att plötsligt börja bygga upp dem. Ledarskap grundas således på relationer som bygger på 
kommunikation och förståelse för varandras villkor (Eriksen 1998).  

Ledarskapet är som mest sårbart när organisationen befinner sig i fusioneringsfasen. Det är då som 
sjukhuscheferna upplever sig sakna stöd. Detta accentueras när det visar sig att omstruktureringarna 
inte leder till omedelbara besparingar vilket man hade förväntat sig. Följden blir att huvudmännen 
tvingas skjuta till medel i efterhand. Besparingsbetingen verkar ha tillkommit genom att den centrala 
ledningen i förväg växlar in strukturförändringar, som det saknas kalkyler för. Besparingsbetingen är 
tillkomna utan tillräcklig dialog med sjukhuscheferna och saknar acceptans.  

Aktörerna ser kortsiktigt på förändringsprocessen och har inte förutsett de kraftiga reaktioner som 
utlöses i samband med denna. Kommer beslutsfattarna att stå fast vid den eller går man tillbaka till det 
gamla? Sjukhuscheferna blir successivt alltmer ensamma under förändringsprocessens gång. De 
arbetar alltmer med den, men det hjälper inte. De upplever sig bli kritiserade från olika håll och känner 
sig övergivna.  

Att leda förändring är väsensskilt från förvaltning. Cheferna är extremt utsatta, känner sig otrygga och 
saknar stöd från sin ledning. Som personer hamnar cheferna lätt i fokus som en följd av den oro som 
präglar förändringar och deras sätt att leda börjar diskuteras. De görs också ansvariga för utfall som 
inte följer givna mönster och för oro i samband med förändringar. De centrala ledningarna tycks vara 
oförberedda på de konsekvenser som de egna besluten orsakar.  

Det finns en tendens till att i olika sammanhang tilldela ledare alltför stor betydelse, trots att det är 
tveksamt om denne har en klar påverkan på saker och ting (Alvesson 1992). Detta har att göra med en 
allmän önskan att se personer i maktpositioner, som personligt ansvariga för resultat, en tanke som 
sannolikt bidragit till att öka omsättningshastigheten på sjukhuschefer?   

Sjukhuscheferna intar en svag ställning mellan landstinget och klinikerna, med begränsade 
sanktionsmöjligheter gentemot läkarna. Enskilda läkare värjer sig mot ekonomisk styrning pga. 
bristande förtroende för styrsystemen och för att upprätthålla autonomi (Öhrming 1997). För läkarna 
är det viktigast att följa de medicinska ritualerna. Det är därför mödosamt att skapa förståelse för 
administrativa system, som ju verkar disciplinerande på läkarna.   

För att kunna leda ett sjukhus krävs att chefen vidmakthåller organisationens gränser, så att det står 
klart vad lojalitet handlar om (Mintzberg 1997). På de fusionerade sjukhusen har man haft svårt med 
detta och därför fått en fragmentering mellan olika handlingslogiker och inte kunnat föra en gemensam 
diskussion.     

Spel mellan aktörer 
I de undersökta fallen pågår det spel, som yttrar sig i att aktörerna använder olika ord och handlingar 
(Clegg et la 2007). Det kan också handla om maktspel, som på en politisk arena, t.ex. att skapa 
allianser, som dock kan vara vacklande 11 (ibid.) och anta olika former, som en triad, som kan ses som 
ett förhållande mellan tre parter och som kännetecknas av spänningar mellan närhet och distans 
(Simmel 1971). Sjukhuschefen förväntas spela sitt spel så att det går att känna igen, det skall vara 
förstått av andra och det är viktigt att kunna det. Enligt Mintzberg (1997, sid. 16) krävs av 
sjukhuschefen ”maneuvering, shrewdness, deal making, playing things close to the chest, and so forth, 

                                                 
11 De karakteriseras av en måttlig, begränsad och relativt stabil konflikt (Clegg et al 2007, sid. 178).  
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with all the associated political skills” Det handlar inte om ett elakt spel i sig, däremot försiggår det en 
avkänning av positioner (Foucault 1974, 1980).  

”Särintressen odlas och försvaras på alla möjliga sätt och det är ett krävande spel” säger 
sjukhuschefen vid universitetssjukhuset (fall 1). 

”matchen mot partierna” (fall 1) 

”Man måste förstå spelet” säger landstingsdirektören (fall 2).  

”Det är inget elakt spel” säger politikern (fall 1).  

”Man måste kunna spelet”, säger sjukhusdirektören (fall 3). 

Aktörerna måste alltså känna till och behärska spelreglerna och riterna väl för att kunna överleva och 
vara trovärdiga (Clegg et al 2007). 

Vidare måste sjukhuschefen ha förtroende i den politiska ledningen och bland de professionella 
(Mintzberg 1997). Att bli framgångsrik beror dock på hur väl aktörerna kan hantera komplexa 
förändringsprocesser tillsammans. Därmed reduceras strukturförändringar till någonting mindre 
hotfullt för huvudmannen. Förutsättningen är genuin dialog. Förändringen har störst möjligheter att 
lyckas om den hanteras som en konsekvens av en idé om bättre vård. De centrala ledningarna i de två 
fallen tycks främst ha sett till ekonomiska besparingar som ”förlåter allt”, medan förändringsprocessen 
kommit i andra hand.   

Positionen skapas genom att förtroende ska ges aktivt från den politiska styrelsen, vilket verkar vaar 
självklart eftersom sjukhuschefernas främsta lojalitet riktas mot denna (Mintzberg 1997, Lundquist 
1998). Enligt sjukhuschefen vid universitetssjukhuset ”saknades ett uttalat officiellt stöd för 
förändringsprocessen och många strukturfrågor fördes uppåt i organisationen”. Om politikerna inte 
klarar matchen uppåt och undviker att kommunicera det som händer inträder ett stilleståndsläge, som 
kan leda till handlingsförlamning. I denna uppförsbacke, skapad genom fixeringen vid underskottet, 
kände sig sjukhuscheferna övergivna av politikerna/landstingsdirektören och föredrog att sluta.  

 
Utmaningen för sjukvårdsledningen  
Vilken är då den svåra utmaningen för sjukhuscheferna? Till stor del handlar det om att skapa en 
gemensam dialog mellan olika professioner och sjukhusledningen. Management 
(sjukhusledningen) behöver hävda sina intressen som god ekonomisk hushållning och effektiv 
organisation medan professionerna främst är till för patienterna. Läkarna, som har det yttersta 
medicinska ansvaret kan sägas var den dominerande professionen på sjukhuset och har därmed ett 
stort inflytande över styrningen, vilket begränsar sjukhusledningens möjligheter att styra. Samtidigt 
sätter politiker mål och beslutar om nya lagar, t.ex. om valfrihet och vårdgarantier, som tränger in i 
organisationen och påverkar denna. Sjukhusledningens makt och inflytandesfär är således 
begränsad.  
 
I förändringsprocesser är det särskilt angeläget att de berörda själva deltar i och driver processen 
(Choi 2011).  I professionella serviceorganisationer är det också nödvändigt att förstå vikten av 
omvärlden, inte minst gäller det media, som bevakar och skriver om de offentliga organisationerna 
och därmed påverkar opinionsbildningen. Detsamma gäller hur politik fungerar och verkar. En 
utmaning ligger också i att förstå professionens avgörande makt i kritiska lägen. Ofta handlar det 
för sjukhusledningen om att alliera sig med seniora läkare med ett tungt inflytande, som många 
gånger kan vara informellt. Sjukhusledningen har alltså inte ensam makten att styra verksamheten 
utan behöver förstå de speciella villkor som existerar för ledningsverksamheten.  
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Slutsatser  

Författarens bakgrund som sjukhuschef har inneburit risk för förutfattade meningar medan styrkan 
varit att använda erfarenheten för en djupare förståelse av villkoren.  
Foucaults´ maktbegrepp har varit användbart för att reflektera över de spel som förs mellan aktörerna. 
Mintzbergs´ beskrivningar av sjukhusledning har genererat användbara begrepp i analysen. Habermas’ 
teori om en fortgående dialog mellan aktörer ger en vision av ett tänkt idealtillstånd, som knappast 
speglar kommunikationen på sjukhus.   

Trots sjukhuschefernas önskemål om dialog fastställde ägarna ensidigt de ekonomiska 
förutsättningarna som inkluderade effekterna av strukturförändringarna utan dialog med 
sjukhuschefen. Bristen på dialogen medförde att aktörerna inte nådde en gemensam förståelse av hur 
förändringarna skulle hanteras. Vidare var besparingsbetingen omöjliga att nå, vilket undergrävde 
sjukhuschefernas position. När organisationsförändringarna uppfattades få negativa konsekvenser för 
patienter och personal gjordes sjukhuscheferna till syndabockar och en svag sjukhuschefsposition 
(Öhrming 1997) undergrävdes ytterligare. I båda fallen avgick sjukhuscheferna. Analysen 
demonstrerar svårigheterna i att genomföra radikala organisationsförändringar på sjukhus (McNulty, 
Ferlie 2004, Choi 2011).  

Villkoren för ledning av sjukhus inrymmer en hög grad av komplexitet, ett antal olika 
handlingslogiker och en organisatorisk fragmentering som ska hanteras. Vidare pågår maktspel som 
skapar krockar mellan professionella värderingar, management och politik och leder till en 
oförutsägbar förändringsprocess. Aktörerna måste behärska spelreglerna väl för att överleva och vara 
trovärdiga (Clegg et al 2007).  
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