
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Konsekvenser av rankning   
  

en komparativ studie mellan landstingsägda och privata vårdcentraler i 
Uppsala  

 
 
 
 

Lindberg, Clara; Lindmark, Felicia 

2013-01-17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Företagsekonomiska institutionen         HT 2012 
Kandidatuppsats                  Handledare: Tina Hedmo 



  2 

Sammandrag  
 
Rankningar är ett prestationsmått som fått ökad spridning i samhället. Studier har visat att 

rankningslistor kan leda till att organisationer blir lika varandra genom att det sker en 

anpassning till mätningarna. Det finns ett ökat intresse bland akademiska forskare och 

praktiker kring vilka konsekvenser rankningar får för organisationer, och det krävs vidare 

studier för att klargöra detta. I denna studie utforskades vilka konsekvenser rankningslistan 

Patienttoppen har haft för landstingsägda respektive privata vårdcentraler i Uppsala. Fyra 

verksamhetschefer och landstingets primärvårdsdirektör har intervjuats. Resultatet har visat 

på skillnader i huruvida rankningslistan har haft konsekvenser för vårdcentralerna. Det har 

varit variation mellan de privata vårdcentralernas konsekvenser, då rankningslistan till viss 

del inneburit verksamhetsförändringar för den ena vårdcentralen men inte för den andra. För 

de landstingsägda vårdcentralerna och primärvårdsdirektören har rankningslistan inte haft 

några konsekvenser. 

 
 
Nyckelord:  
Rankningslistor, institutionellt tryck, reaktivitet, likriktning, imitation, granskningssamhälle, 
privat och offentlig sjukvård, vårdcentraler.  
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1. Inledning  
 

I samhället finns en växande efterfrågan på redovisningsansvar, transparens och 

effektivitet vilket har bidragit till allt fler utvärderingar av organisationers 

prestationer. Rankningar är ett exempel på ett kvantitativt prestationsmått som haft 

bred spridning och det används för att utvärdera skolor, företag och sjukhus. 

Förespråkare av utvärderingar hävdar att de motiverar organisationer att förbättras, 

ger viktig feedback samt att de gör information mer tillgänglig för konsumenter. 

Kritiker å andra sidan menar att måtten kan vara skadliga och få oförutsedda 

konsekvenser, till exempel att organisationer fokuserar på de kriterier som mäts 

istället för på kvaliteten av det som utvärderas (Espeland & Sauder, 2007). Power 

(2004) menar att efterfrågan på mätbarhet pekar på ett kulturellt fenomen där det 

numeriska ses som en nödvändighet. För att mäta och utvärdera kvalitet används 

kvantitativa instrument (Power, 2004).  

Denna ökande efterfrågan av granskning syns bland annat inom hälsosektorn. I 

Sverige liksom i många andra länder finns det efterfrågan på mätningar och 

kontrollsystem för att redovisa hälsosektorns processer och resultat. Den här trenden 

har visats genom att individer, avdelningar, behandlingar och hela sjukhussystem 

granskats för att göra jämförelser, ge rekommendationer och skapa rankningslistor. 

Betydelsen av transparens har delvis ökat i takt med att sjukvården i Sverige 

utvecklats till en marknad där patienter och medborgare ofta ses som kunder. Bland 

dessa kunder finns det krav på att information om sjukvårdens kvalitet ska finnas 

tillgänglig (Blomgren & Sahlin, 2007: 155f).  

Både det ökade kravet på granskning och marknadiseringen av den svenska 

sjukvården har påverkat landets vårdcentraler. År 2010 infördes det fria vårdvalet, 

vilket innebär att det blivit möjligt för patienter att själva välja vilken vårdcentral som 

de vill få vård av. Vårdcentralerna erhåller statlig ersättning för varje patient som är 

skriven hos dem, och det har skapat en konkurrensmiljö där det är viktigt att attrahera 

och behålla patienter för att garantera organisationens överlevnad (Konkurrensverket, 

2012; Blomgren & Waks, 2010). I samband med att det fria vårdvalet infördes 

startades sidan Omvård.se med ambitionen att öka jämförbarheten av vård. Omvård.se 

finansieras av Svenskt näringsliv som skriver att målet är att höja kvaliteten i vården 

och genom ökad transparens öka möjligheten för medborgare att göra informerade 

val. För att uppnå jämförbarhet publiceras där en rankningslista kallad Patienttoppen. 
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Den baseras på patienters upplevelser av vårdcentralerna och syftar bland annat till att 

sätta press på beslutsfattare att arbeta för en bättre sjukvårdskvalitet (Omvård.se, 

2012a; Omvård.se, 2012b; Omvård.se, 2012c).  

1.1  Problembakgrund 

Rankningslistor kan ses som ett fenomen i efterfrågan på mätbarhet. De innehåller 

förenklad information om organisationer och fungerar därmed som verktyg för 

jämförelser av organisationer. Studier har visat att rankningar påverkar en 

organisations identitet, strategiska beslut samt arbetsrutiner (Wedlin, 2011b). 

Rankningslistor fungerar som en utmärkande extern bild av organisationer eftersom 

de finns tillgängliga för externa intressenter, och de används av organisationerna som 

ett hjälpmedel för att kunna jämföra sig med sina konkurrenter (Martins, 2005). 

Inom nästan alla verksamhetsområden förekommer rankningar som jämför 

organisationer, och dessa får ökad betydelse. Forskning har visat att rankningar skapar 

ett institutionellt tryck på organisationer och får dem att anpassa sig efter de kriterier 

som används i rankningen. Det leder även till ökad konkurrens samt att organisationer 

börjar arbeta på liknande sätt (se exempelvis Martins, 2005; Wedlin, 2007). Martins 

(2005) hävdar att framtida forskning borde undersöka hur rankningar influerar 

organisatoriska förändringar i andra verksamhetsområden än utbildningssektorn, 

vilket främst är den sektor som undersökts. 

På hemsidan Omvård.se skriver upphovsmakarna att Patienttoppen, som baseras 

på patientenkäter, inte är statistiskt säkerställd och att det inte är säkert att resultatet 

speglar verkligheten (Omvård.se, 2012d). Eftersom Patienttoppen ligger till grund för 

många nyhetsartiklar i media (t.ex. Häggström, 2012; Laggar, 2012; P4 

Västernorrland, 2012), kan den vara ett medel för vårdcentraler att attrahera patienter 

med, samtidigt som det finns en risk att en negativ och felaktig bild av verksamheten 

målas upp. Det är viktigt att förstå hur organisationer anpassar sig efter rankningar 

eftersom det sätt som rankningarna görs på ofta är godtyckligt. I verkligheten är 

utvärderingarna ofta dåliga måttstockar för kvalitet (Martins, 2005). Både hos 

akademiska forskare och för praktiker finns ett ökande intresse kring vilken roll 

rankningar har för organisationer, eftersom de blir allt mer lika genom att anpassa sig 

efter mått som ofta är slumpmässiga (Wedlin, 2007). Att organisationer ändrar sig 

efter dessa godtyckliga rankningar kan komma att äventyra deras långsiktiga mål 
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(Martins, 2005). Anpassar sig vårdcentralerna efter de kriterier som mäts, trots att 

listan kan ses som godtycklig? 

Vårdcentraler är konkurrensutsatta sedan 2010 och har skilda förutsättningar. De 

privata vårdcentralerna har möjlighet att göra interna förändringar efter behov, medan 

landstingsägda till stor del är reglerade av externa beslut. Vad innebär det för 

vårdcentraler att rankas på Patienttoppen? Har rankningslistan samma betydelse för 

privata och landstingsägda vårdcentraler?  

1.2  Syfte   

Syftet med denna uppsats är att utforska vilka konsekvenser rankningslistan 

Patienttoppen har för vårdcentraler i Uppsala och huruvida det finns någon skillnad i 

vilka konsekvenser rankningen har för privata respektive landstingsägda 

vårdcentraler. Med detta vill vi öka förståelsen för rankningars konsekvenser inom ett 

verksamhetsområde där fenomenet inte tidigare studerats.  

1.3 Vårdcentraler i regi av landstingen  

Vårdcentralerna i Sverige står under regi av de olika landstingen, som företräds av 

folkvalda politiker och finansieras med skattemedel från befolkningen i de olika län 

som landstingen utgör (SKL, 2012a; SKL, 2012b).  

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Uppsala landsting upprättar mål om kvalitet och 

innehåll för vårdcentralernas verksamhet, och alla vårdcentraler i länet svarar för att 

uppfylla dem. De privata vårdcentralerna har individuellt upprättade kontrakt med 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och får skattefinansiering i form av ersättning för 

patientbesök (Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 2012; Landstinget i Uppsala län, 2012a; 

Ersättningshandboken, 2012).  

1.4 Patienttoppen   

Patienttoppen är sammanställd från en nationell patientenkät som Sveriges kommuner 

och landsting genomför vartannat år. Enkäten besvaras av patienter som besökt en 

vårdcentral och innehåller frågor som representerar åtta olika kategorier: 

tillgänglighet, helhetsintryck, bemötande, delaktighet, information, förtroende och 

rekommendation av vårdcentralen (SKL, 2012c). På Patienttoppen sammanställs 

vårdcentralernas genomsnittliga resultat från patientenkäten och listas efter hur bra de 

upplevs vara (Hedlund, 2009; Presskontakt, 2012). Rankningslistan publicerades 
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första gången år 2010 på hemsidan Omvård.se. Utöver rankningslistan innehåller 

hemsidan även praktisk information, statistik om vårdcentralerna i Sverige samt 

möjligheter för patienter att lämna omdömen om olika vårdcentraler (Omvård.se, 

2012a; Omvård.se, 2011). I denna undersökning används 2012 års rankningslista där 

45 vårdcentraler i Uppsala län är rankade (Omvård.se, 2012e). Patienttoppen 2012 

visade att de mest uppskattade vårdcentralerna i Sverige var relativt små, och ofta 

privata. De vårdcentraler som hade sämst placering var ofta större än snittstorleken på 

vårdcentraler (Svenskt näringsliv, 2012; Isberg, 2010; Lövkvist, 2012).   

1.5 Disposition  

Nästa avsnitt är en teoretisk diskussion där resultat från liknande studier beskrivs och 

det institutionella perspektivet presenteras. Därefter följer ett metodavsnitt med 

beskrivningar om tillvägagångssättet för studien samt förklaringar till urvalet av 

respondenter. Sedan presenteras de resultat som har framkommit. Avslutningsvis sker 

en analys av resultaten som följs av en slutsats. Därefter följer en diskussion med 

tillhörande metoddiskussion och rekommendationer för fortsatt forskning.  
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2. Teoretisk diskussion  
I följande avsnitt presenteras de konsekvenser av rankningar som påvisats i tidigare 

studier och begreppet reaktivitet. Vidare presenteras institutionell teori samt 

begreppen imitation och likriktning. Avslutningsvis sammanfattas den teoretiska 

diskussionen.  

2.1  Tidigare studier av rankningars konsekvenser 

Tidigare forskning om rankningars konsekvenser för organisationer har främst gjorts 

inom utbildningssektorn, och en tydlig konsekvens har varit att universitet börjat 

arbeta på allt mer likartade sätt (se exempelvis Martins 2005; Wedlin 2007). 

Rankning har visat bidra till ökad konkurrens och ökad press på att få en hög 

placering på rankningslistorna. En studie visade att rankningar var viktiga för externa 

relationer och varumärkesbyggande, och att ändringar gjordes som var direkt 

relaterade till placeringen (Wedlin, 2011a). Ett annat resultat visade att skolorna 

ständigt arbetade med att förbättra sin rankningsplats och att rankningen togs i 

beaktning vid, eller helt låg till grund för, beslut som togs om deras strategiska arbete 

och styrning (Espeland & Sauder, 2007). En ytterligare studie visade att även om det 

fanns en motsättning till rankningslistan tvingades universiteten att ta hänsyn till 

denna, då externa parter såg den som ett viktigt medel för utvärdering (Espeland & 

Sauder, 2009).  

2.1.2 Anpassning efter rankningars kriterier 

Det ökade användandet av modeller för att granska organisationer har lett till att fokus 

skiftat från strävan efter effektivitet till transparens (Sahlin & Wedlin, 2008). Denna 

logik följer det Power (1997) beskriver som granskningssamhället där granskningar 

som främst använts inom den finansiella världen spridits till andra delar av samhället. 

Detta har lett till att aktiviteter och organisationer struktureras efter att bli mer 

granskningsbara (Power, 1997, i Sahlin & Wedlin, 2008: 231). Vilka konsekvenser 

rankningar får för organisationer har studerats av Martins (2005) och Espeland och 

Sauder (2007).  

Martins (2005) hävdar att rankningar ofta skapar ett normativt tryck på 

organisationer vilket får dem att anpassa sig till de kriterier som används i rankningar 

och lägga mer resurser på de faktorer som utvärderas. Det kan resultera i att 
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organisationerna blir mer lika varandra, vilket ibland inte samstämmer med hur 

organisationerna ursprungligen eftersträvar att vara.  

Reaktivitet är enligt Espeland och Sauder (2007) ett användbart begrepp för att 

analysera samspel mellan människor och utvärderingsmått. Det finns olika 

definitioner av reaktivitet, men i grunden innebär det att individer ändrar sitt beteende 

som en reaktion på att mätas, bli utvärderade och observerade. Vissa mått är i sig 

reaktiva vilket innebär att de förändrar det som mäts, till exempel genom att 

organisationer anpassar sin verksamhet efter de kriterier som används i mätningen. 

 När ett mått blir ett mål i sig, finns uppfattningen att det slutar att vara ett bra mått. 

Även om begreppet reaktivitet främst syftar till individer, har det använts för att 

analysera mätningars konsekvenser för organisationer. I Espeland och Sauders studie 

om skolors hantering av att bli rankade framkom det att skolorna gjorde förändringar 

för att uppnå en högre placering på rankningslistan, men att dessa förändringar endast 

påverkade resultatet på rankningen och inte gynnade kvaliteten på utbildningen. 

Bland annat ändrade skolorna fördelningen av resurser genom att de exempelvis 

spenderade mer pengar på aktiviteter som låg till grund för rankningslistan. De 

omdefinierade och förändrade även sina arbetsuppgifter för att fokusera mer på 

faktorer som kunde påverka rankningen, vilket ibland gjorde att andra mål 

överskuggades (Espeland & Sauder, 2007).  

2.2  Institutionell ansats  

I institutionell teori behandlas hur organisationer införlivar nya aktiviteter och 

processer i sin organisation, inte främst i syfte att skapa ökad koordination eller 

kontroll, utan för att ses som legitima. Organisationer som anammar organisatoriska 

idéer, som till exempel mallar och modeller från den omgivande miljön, blir bland 

annat mer lika varandra (Meyer & Rowan, 1977, i Sahlin & Wedlin, 2008: 218).  

Den skandinaviska skolan inom institutionell teori utvecklades efter Meyer och 

Rowans (1977) artikel om organisationers sätt att anpassa sig efter den omgivande 

institutionella miljön i strävan efter att uppnå legitimitet och framgång, och har 

fokuserat på spridningen av organisatoriska idéer (Brunsson, 1989; Brunsson & 

Olsen, 1993; Czarniawska & Sevón, 1996, samtliga i Sahlin & Wedlin, 2008: 218f). 

Idéer, som till exempel riktlinjer, mallar och bedömningskriterier tenderar att 

cirkulera och spridas mellan organisationer. Forskning har visat att dessa idéer inte 
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endast formellt inkorporeras i organisationer, utan även leder till förändringar inom 

organisationerna (Sahlin & Wedlin, 2008).  

Hur organisatoriska idéer som utvärderingar och rankningar har anpassats och 

införlivats i organisationer har framförallt studerats inom den offentliga sektorn i 

Skandinavien (Sahlin & Wedlin, 2008). Mallar som används för att bedöma och 

utvärdera metoder cirkulerar mellan olika organisationer och dessa används för att 

jämföra aktörer och förordar hur framgång ska definieras. Spridningen av 

utvärderingsmått leder till att organisationer strävar efter samhörighet med 

organisationer som verkar inom samma område som de själva. Utvärderingsmått, som 

till exempel rankningar, kan ge vägledning för vilka organisationer som kan imiteras 

(Wedlin, 2007, i Sahlin & Wedlin, 2008: 231).   

I tidigare studier har rankningar behandlats som ett institutionellt tryck på 

organisationer (se exempelvis Espeland & Sauder, 2009; Martins, 2005) och hur 

rankningar påverkar organisationer har tidigare undersökts med utgångspunkt i 

institutionell teori, exempelvis av Wedlin (2011b).  

2.2.2. Blir organisationer mer lika?  

Imitation kan beskrivas som en process där idéer, aktiviteter och modeller imiteras 

genom att de anpassas i organisationer för att stämma överens med den aktuella 

strukturen och de rådande förhållandena. Sahlin-Andersson och Sevón (2003) skriver 

att imitation är ett sätt för organisationer att spara resurser genom att inte behöva 

genomgå en process där kunskap och erfarenheter kommer från misstag. Istället 

studeras andra organisationers arbetssätt eller strukturer för att kunna efterliknas.  

En av de främsta anledningarna till att organisationer imiterar är för att bli lika 

andra som är mer prestigefulla och framgångsrika (Haveman, 1993, i Sahlin & 

Wedlin, 2008: 223). Imitation kan också leda till ökad variation mellan organisationer 

då kunskap som förvärvas på distans behöver tolkas när den används i ett nytt 

sammanhang (Sahlin-Andersson och Sevón, 2003).  

Inom institutionell teori är “isomorfism” ett grundläggande begrepp som 

beskriver processen genom vilken organisationer börjar likna varandra. Detta kommer 

hädanefter benämnas som likriktning. Organisationer anpassar sin struktur till den 

yttre institutionella omgivningen och det sker då en likriktning genom att 

organisationerna antar strukturer, strategier och processer liknande dem som andra 
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organisationer i deras omgivning har (DiMaggio och Powell, 1983; Deephouse, 

1996).  

Inom den institutionella omgivningen kan likriktning analyseras utifrån tre 

drivande krafter (DiMaggio och Powell, 1983).  De likriktande krafterna består av 

påtvingande likriktning, härmande processer och normativt tryck. Påtvingande 

likriktning är ett resultat av kulturella förväntningar i samhället och påtryckningar 

från andra organisationer som organisationen är beroende av. Likriktning genom 

härmande processer innebär att organisationen tar efter andra organisationer i dess 

omgivning som anses vara mer legitima eller framgångsrika. Dessa processer kan 

också vara resultat av osäkerhet på grund av exempelvis tveksamheter kring en 

organisations mål. I det fallet kan efterlikning av en annan organisations struktur eller 

arbetssätt vara en lösning. Normativt tryck har sitt ursprung i professionalism och 

innebär att medlemmar inom ett yrke kollektivt strävar efter att definiera under vilka 

förutsättningar och metoder deras arbete ska ske för att få yrkesmässig självständighet 

och acceptans från omgivningen. Skapandet av professionella yrkesroller inom 

organisationer leder till att organisationer blir mer lika då det innebär att anställda 

inom en viss yrkesroll ofta har liknande bakgrund (DiMaggio och Powell, 1983).  

2.3  Sammanfattning av den teoretiska diskussionen  

Det har skett en spridning av olika former av granskningar av organisationer i form av 

rankningslistor och utvärderingar. Studier har visat att dessa jämförelser och 

mätningar har fått konsekvenser för organisationer genom att det till exempel skett 

förändringar i syfte att prestera bättre i mätningar eller nå en bättre plats på en 

rankningslista. Vanligt förekommande konsekvenser av rankningar har tidigare varit 

imitation då organisationer jämför sin verksamhet med andra, att organisationer 

anpassar sig efter de faktorer som ligger bakom mätningar samt att de blir mer lika. 

Begrepp som belysts som viktiga och kommer att tas upp i den analytiska 

diskussionen är institutionellt tryck, reaktivitet samt imitation och likriktning.  
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3. Metod 
I detta avsnitt förklaras inledningsvis tillvägagångssättet i undersökningen. Därefter 

ges förklaringar till urval av respondenter och genomförande av intervjuer. Sedan 

redovisas intervjuguidens utformning, varefter empirins koppling till teorin redogörs 

för.   

3.1 En utforskande studie 

För att undersöka rankningslistan Patienttoppens konsekvenser för privata och 

landstingsägda vårdcentraler i Uppsala har en komparativ studie genomförts. Detta 

har skett genom djupintervjuer med fyra verksamhetschefer och Uppsala landstings 

primärvårdsdirektör. 

Då undersökningen hade ett utforskande syfte var det lämpligt att använda icke-

standardiserade intervjuer. Behovet av att använda kvalitativa intervjuer ökade i och 

med vikten av att förstå vad som händer i organisationen (Saunders, Lewis och 

Thornhill, 2012: 322f). Samtliga intervjuer utfördes som semistrukturerade intervjuer, 

vilket innebär att vi utgick från ett förutbestämt set av teman, men att utrymme 

lämnades för följdfrågor och förtydliganden (Saunders, Lewis och Thornhill, 2012: 

324). Teman bestod i de teoretiska begreppen institutionellt tryck, reaktivitet samt 

likriktning och imitation, se bilaga 2 och 3. Även i tidigare studier som har undersökt 

hur organisationer hanterar och reagerar på rankningar har semistrukturerade 

intervjuer använts (Wedlin, 2011b).  

3.2 Intervjuer med verksamhetschefer  

Syftet med att intervjua verksamhetscheferna var att ge förståelse för vilka 

konsekvenser rankningslistan fått för de enskilda vårdcentralerna. Genom att intervjua 

respondenter med befattningen verksamhetschef gick det att få insikt i hanteringen av 

rankningslistan. Eftersom verksamhetscheferna är de personer som har det 

övergripandet ansvaret förväntades de kunna ge inblick i samtliga konsekvenser som 

kan ha uppstått som en reaktion på rankningslistan. För att även få inblick i den 

professionella verksamheten intervjuades endast verksamhetschefer som även 

praktiserade som läkare.  



  10 

3.2.1 Urval 

För att undersöka om det fanns skillnader i hur privata och landstingsägda 

vårdcentraler påverkades av rankningslistan var hälften av intervjuerna med 

verksamhetschefer på landstingsägda vårdcentraler och hälften med 

verksamhetschefer på privata vårdcentraler. Anledningen till att endast fyra 

vårdcentraler studerades var för att få en djup inblick i vilka konsekvenser varje 

verksamhetschef upplevde att rankningslistan fått för organisationen.  

Beslutet om vilka vårdcentraler som skulle undersökas baserades på att de skulle 

finnas representerade på placeringar över hela rankningslistan. Detta för att undvika 

att få en ensidig bild av rankningslistans eventuella konsekvenser, då det kan finnas 

en korrelation mellan placering och vilja att anpassa sig efter måtten.  

För att undvika att geografiska skillnader skulle påverka resultatet intervjuades 

verksamhetschefer på vårdcentraler som låg i närheten av varandra. En av faktorerna 

som spelar in när patienter väljer vilken vårdcentral de ska gå till har visats vara 

geografisk närhet till hemmet (Konkurrensverket, 2010: 61). Genom att intervjua 

verksamhetschefer på vårdcentraler som är belägna i närheten av varandra kan 

förutsättningarna för att attrahera patienter vara mer likvärdiga. Eftersom rankningens 

konsekvenser för vårdcentraler skulle undersökas var det relevant att studera 

vårdcentraler inom endast ett län då vårdcentralerna rankas i förhållande till andra 

vårdcentraler inom samma län. De har dessutom samma förutsättningar för att bedriva 

sin verksamhet, eftersom finansieringen baseras på medborgarna som är bosatta i 

länet och kan skriva sig hos vårdcentralerna. Mellan länen råder det olika 

förutsättningar, då befolkningstätheten varierar (Statistiska centralbyrån, 2012).  

3.2.2 Genomförande av intervjuer 

Då det krävs ett godkännande för att genomföra studier inom landstinget ansöktes om 

tillstånd för studien av primärvårdens FFoU-enhet innan verksamhetscheferna på de 

landstingsägda vårdcentralerna kontaktades. Kontakten skedde via e-post och telefon 

med en kort beskrivning av studien samt en förfrågan om intervju, se bilaga 1 för 

rekryteringsguide. Med de verksamhetschefer som hade möjlighet att delta i studien 

hölls en intervju på deras respektive vårdcentraler, och samtliga tog plats i avskilda 

rum. Alla intervjuer med verksamhetscheferna på vårdcentralerna tog ungefär 30 

minuter. Samtalen spelades in och transkriberades. Verksamhetscheferna blev 
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tillfrågade om de ville vara anonyma, och då detta framkom som önskemål bland två 

av respondenterna togs beslutet att samtliga skulle behandlas med anonymitet.  

3.3 Intervju med Uppsala landstings primärvårdsdirektör  

De landstingsägda vårdcentralerna är organiserade under landstingets primärvård, där 

primärvårdschefen leder och utvecklar arbetet (Landstinget i Uppsala län, 2012b). 

Eftersom landstingsägda vårdcentral måste anpassa sig till direktiv från landstingets 

primärvård är det viktigt att förstå om rankningslistan har influerat dessa direktiv. 

Intervjun med primärvårdsdirektören gjordes för att förstå om rankningslistan har 

påverkat beslut gällande de landstingsägda vårdcentralerna. Det var av vikt att ta del 

av primärvårdsdirektörens syn på rankningslistan för att få en komplett bild av dess 

konsekvenser för de landstingsägda vårdcentralerna. Primärvårdsdirektören 

kontaktades via e-post och på det sättet kunde ett möte bokas, se bilaga 1 för 

rekryteringsguide. Intervjun tog 25 minuter och spelades in samt transkriberades. 

Intervjun genomfördes på primärvårdsdirektörens kontor. Med 

primärvårdsdirektörens medgivande har hans identitet uppgetts, då hans befattning 

var nödvändig att beskriva.  

3.4 Operationalisering  

Bilaga 2 samt 3 innehåller de två intervjuguiderna som använts i studien. Den 

ordningsföljd som presenteras i bilagorna är inte densamma som vi utgick från vid 

intervjutillfällena utan har modifierats för att tydligare presentera hur frågorna är 

kopplade till den teori som användes för att analysera empirin. Det institutionella 

tryck som rankningslistan antas utgöra på vårdcentralerna analyserades med hjälp av 

intervjuer med de olika verksamhetscheferna samt med Uppsala landstings 

Primärvårdsdirektör. Vilka konsekvenser rankningslistan har fått för vårdcentralerna 

utforskades genom att ta reda på om förändringar eller anpassningar har skett för 

organisationen. Intervjufrågorna har sin utgångspunkt i begrepp om reaktivitet, 

likriktning och imitation som är centrala begrepp inom den Skandinaviska skolan.  

3.4.1 Institutionellt tryck    
Om rankningslistan uppfattas som ett institutionellt tryck var av vikt för att analysera 

vilken betydelse och påverkan den har för vårdcentralernas verksamhet. Samtliga 

intervjufrågor och helhetsintrycket av hur viktig rankningslistan upplevs vara för 
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verksamheterna användes för att analysera det institutionella trycket. Uppfattningen 

om rankningslistan samt betydelsen av en hög placering gav en generell bild av hur 

viktig listan uppfattas vara (bilaga 2, fråga 1a och 1b, fråga 4a och 4b). Vi ville även 

ta reda på om Patienttoppen haft en påverkan vid införandet av förändringar (bilaga 2, 

fråga 2a och 2b). Om verksamhetschefer inte var bekanta med rankningslistan 

frågades om deras åsikt om rankningar i allmänhet, samt hur de ser på mätningar för 

att utröna om det är granskningar i allmänhet eller just rankningar som inte anses vara 

viktiga (bilaga 2, fråga 1b och 2b). Motsvarande frågor användes vid intervjun med 

primärvårdsdirektören (bilaga 3, fråga 1 och 2). Genom att fråga om vilken funktion 

respondenterna uppfattade att Patienttoppen hade kunde vi förstå om de såg den som 

en extern faktor eller som ett hjälpmedel för organisationen (bilaga 2, fråga 3a och 3b; 

bilaga 3, fråga 5).   

 

3.4.2 Reaktivitet  

Reaktivitet mättes genom att fråga om verksamhetscheferna och 

primärvårdsdirektören hade kännedom om de kriterier som Patienttoppen är baserad 

på, samt vilken betydelse kriterierna har för dem. Med reaktivitet menas här om 

vårdcentralernas verksamhet anpassas efter kriterierna som ligger till underlag för 

Patienttoppen och därför var utgångspunkten att ta reda på om verksamhetscheferna 

var bekanta med kriterierna och vilken vikt de fäste vid dessa. Samtliga intervjuade 

tillfrågades om vilka kriterier som var av störst betydelse och om de inte var bekanta 

med kriterierna lästes dessa upp för att de skulle kunna ge en bedömning om 

betydelsen (bilaga 2, frå ga 8a och 8b). Under samtalet med Primärvårdsdirektören 

diskuterades vilka kriterier som av landstinget ansågs vara viktigast för 

vårdcentralernas arbete (bilaga 3, fråga 8). Detta frågades då svaren skulle jämföras 

för att se om det sker en anpassning till samma kriterier då reaktivitet kan leda till att 

organisationer blir mer lika varandra. Samtliga verksamhetschefer frågades om de vid 

en potentiellt dålig placering skulle göra förändringar efter kriterierna (bilaga 2, fråga 

9a och 9b). Detta för att ta reda på ifall rankningslistans placering eller de 

utvärderingsmått som ligger till grund för rankningslistan var av störst betydelse, och 

huruvida förändringar anpassas efter kriterierna.  
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3.4.3 Likriktning och imitation  
Med likriktning menas om verksamheterna har gjort förändringar baserat på 

rankningen som bidragit till att de blivit lika varandra i arbetssätt, planering eller 

struktur. Svar på frågor om förändringar jämfördes för att utröna om det finns likheter 

mellan hur vårdcentralerna utvecklats sedan Patienttoppen startade, och därigenom 

tendenser till att organisationerna blivit mer lika. Vid kännedom om rankningslistan 

undersöktes detta genom att fråga om det gjorts några förändringar för att nå en bättre 

placering på listan och i sådana fall vilka dessa var, samt hur verksamhetscheferna 

trodde att rankningslistan påverkat vårdcentralen (bilaga 2, fråga 5a och 6a). De 

verksamhetschefer som inte var bekanta med listan frågades hur en dålig placering 

skulle hanteras för att ta reda på om förändringar skulle ha gjorts på grund av listan 

(bilaga 2, fråga 5b). Vilka förändringar som nyligen gjorts frågades för att utröna om 

det fanns likheter mellan förändringar som gjorts efter det att rankningslistan först 

publicerades. Därigenom kunde vi analysera om indirekta förändringar med grund i 

rankningslistan, till exempel direktiv som påverkats av rankningslistan, 

implementerats (bilaga 2, fråga 6b). En fråga om förändring ställdes även till 

primärvårdsdirektören för att undersöka om rankningslistan lett till likriktning mellan 

de landstingsägda och privata vårdcentralerna (bilaga 3,fråga 6). 

Verksamhetscheferna och primärvårdsdirektören tillfrågades om de jämför 

verksamheterna med andra vårdcentraler på rankningslistan och vad anledningen till 

detta är. Detta för att undersöka om det finns en strävan efter att bli mer lik 

organisationer som är framgångsrika (bilaga 2, fråga 7a och 7b; bilaga 3, fråga 7).   
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4.  Empirisk diskussion   
I detta avsnitt diskuteras den informationen som framkom vid intervjuer med 

verksamhetscheferna och primärvårdsdirektören. Intervjuerna är uppdelade efter de 

ämnen som togs upp under intervjuerna. Avsnittet inleds med en enkel överblick över 

de fyra vårdcentralerna och verksamhetschefernas kännedom om Patienttoppen. 

 
Vårdcentral Storlek  Placering Kännedom om 

Patienttoppen 
Privat A Medel Nedre skiktet God  

Privat B Liten  Övre skiktet Obekant 

Landstingsägd C Stor Mitten Vagt bekant 
 

Landstingsägd D Stor Övre skiktet   Vagt bekant  

 
 

 

I tabell 1 redogörs för vårdcentralernas storlek, placering och verksamhetschefernas 

kännedom om Patienttoppen. Storleken på vårdcentralerna anges i förhållande till 

varandra och har uppskattats efter antalet vårdpersonal som finns tillgängliga på 

centralen. För att inte röja vårdcentralernas identitet anges deras placering på 

rankningslistan som i övre skiktet, mitten eller undre skiktet. Kännedom om listan 

beskrivs i intervallet god, bekant, vagt bekant och obekant. God kännedom innebär att 

verksamhetschefen har kunskap om vårdcentralens samt andra centralers placering. 

Vagt bekant innebär att listan har tittats på, men att ingen vidare kunskap finns. 

Obekant innebär att det helt saknas kännedom om Patienttoppen.  

 

4.1 Åsikter om att bli rankad 
 ”Även om vi tycker att vi gör ett bra jobb är det inte alltid det uppfattas så”  

 –  Verksamhetschef på Landstingsägd C  

 

På vårdcentral Privat A hade verksamhetschefen god kunskap om rankningslistan och 

vårdcentralens placering på denna. Rankningslistan och resultat från den nationella 

patientenkäten diskuteras inom organisationen på personalmöten. Sedan listan kom 

har den kommunicerats till personalen på ett tydligare sätt för att alla ska kunna se 

Tabell 1. Överblick vårdcentraler   
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resultaten. Trots att det inte fanns en uppfattning om att patienter påverkades av 

rankningslistan, beskrevs en förbättrad rankningsplats som ett mål för verksamheten. 

Verksamhetschefen menade att om det skulle börja märkas att patienter tog beslut 

baserat på rankningslistan skulle det bli viktigare att få en hög placering. 

På Privat B var verksamhetschefen inte bekant med Patienttoppen, men det fanns 

vetskap om att en nationell patientenkät utförs. Det framkom att offentliga mätningar 

eller utvärderingar helt bortses från i verksamhetens arbete och inte har någon 

betydelse för organisationen. Verksamhetschefen trodde att vissa kollegor möjligen 

upplevde det som obehagligt att bli utvärderade, men tycker själv inte att det spelar 

någon roll att få dåliga omdömen och tror att det kan påverka rollen som läkare 

negativt att oroa sig över patienters åsikter.  

På vårdcentral Landstingsägd C hade Patienttoppen inte haft betydelse för arbetet 

på vårdcentralen, då den inte uppmärksammats inom organisationen. 

Verksamhetschefen var av uppfattningen att få av vårdcentralens patienter deltog i 

enkätundersökningarna och Patienttoppen uppgavs inte ge en bra bild av 

verkligheten. Verksamhetschefen upplevde det dock som viktigt att vårdcentralen får 

en bra placering och uttryckte besvikelse över att den inte var högre rankad. En bra 

placering uppgavs vara viktig ur ett ”psykologiskt” perspektiv, för att öka personalens 

självförtroende.  

På Landstingsägd D var verksamhetschefen bekant med den nationella 

patientenkäten och var medveten om att en rankningslista fanns även om den inte 

granskades. Det upplevdes som viktigt att få en bra placering på rankningen och bra 

omdömen på patientenkäterna. Verksamhetschefen tyckte att det var bra att det finns 

en rankningslista, eftersom Patienttoppen och andra mätningar skapar en medvetenhet 

bland personalen om att de granskas. Det gör att personalen tänker på att de ska göra 

sitt bästa i alla lägen och alltid ha ett bra bemötande, menade verksamhetschefen. 

Uttrycket “en organisation är aldrig starkare än sin svagaste länk” brukade 

kommuniceras till personalen då det ansågs vara viktigt att varenda person är 

medveten om att de påverkar vårdcentralens rykte. Verksamhetschefen berättade att 

de diskuterar resultaten från den nationella patientenkäten på planeringsmöten med all 

personal. Rankningslistan ansågs inte vara pålitlig då den inte är statistiskt säkerställd. 

Verksamhetschefen menade trots att en hög placering vara viktig eftersom en dålig 

placering är dålig reklam utåt och “då kan man inte skylla på att det är för få som har 

svarat”. 
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Primärvårdsdirektören berättade att han inte tar hänsyn till Patienttoppen i 

landstingets arbete. Han trodde inte att det är bra att fokusera på rankningen, utan 

trodde att om vårdcentralerna gör ett bra jobb kommer de per automatik att nå en hög 

placering. Den nationella patientenkäten som rankningslistan baseras på upplevdes 

vara ett kvitto på hur det går för de landstingsägda vårdcentralerna. 

Primärvårdsdirektören trodde att den ökade granskningen inom vården har lett till 

ökad förståelse bland personalen på vårdcentralerna om vem det är som betalar lönen 

och vem de finns till för, det vill säga patienterna.  

 

4.2 Påverkar Patienttoppen antalet skrivna patienter?   
“Ingen tittar ju på det där. Men det är klart, skulle patienterna börja titta på det där 

då skulle det ju genast bli viktigare” – Verksamhetschef på Privat A  

 

Verksamhetschefen på Privat A upplevde inte att rankningslistan haft någon påverkan 

på vårdcentralens rykte eller antalet skrivna patienter. Verksamhetschefen på Privat B 

trodde att Patienttoppen skulle kunna påverka vissa personers val av vårdcentral och 

då främst yngre personer som läser om jämförelserna i tidningen. Det hade skett en 

ökning av antalet skrivna patienter på vårdcentral Privat B på senare år, men vad detta 

berodde på visste inte verksamhetschefen och poängterade att de inte använder 

marknadsföring. Verksamhetschefen på Landstingsägd C var av uppfattningen att det 

inte var många som går in och tittar på rankningslistan och trodde därför inte att den 

påverkat antalet skrivna patienter. Det har skett en minskning i antalet patienter, men 

det troddes bero på det fria vårdvalet och att vårdcentralen inte var särskilt välkänd i 

området. Verksamhetschefen på Landstingsägd D trodde inte att Patienttoppen 

påverkat organisationen, men att den möjligen skulle kunna påverka antalet skrivna 

patienter. Primärvårdsdirektören var, i linje med verksamhetschefen på landstingsägd 

C, av uppfattningen att få patienter tittade på rankningslistan då han uppfattade det 

som att den var placerad på en otydlig plats på hemsidan Omvård.se.  

 

4.3 Kriterierna som ligger till grund för rankningslistan    
“De här kriterierna är viktigare, dem tittar vi lite mer på och har som målsättning att 

förbättra vissa saker” – Verksamhetschef på Privat A 
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Verksamhetschefen på Privat A berättade att mer fokus lades vid de kriterier som 

ligger bakom rankningslistan än vid placeringen, och att samtliga patientenkäter som 

rör vårdcentralen beställdes för att sedan granskas. På Privat B ansåg inte 

verksamhetschefen att kriterierna hade någon särskild betydelse, och uppgav att de 

vid en dålig placering inte skulle använda sig av kriterierna för att göra förbättringar 

utan att de själva skulle fundera över vad de trodde kunde förbättras inom 

verksamheten.  

Verksamhetscheferna på Privat B och på Landstingsägd C var inte bekanta med 

kriterierna som låg till grund för Patienttoppen. Därför lästes kriterierna upp vid 

intervjuerna för att en bedömning av deras betydelse skulle kunna göras. Gemensamt 

för samtliga verksamhetschefer och primärvårdsdirektören var att tillgänglighet 

belystes som ett av de viktigaste kriterierna. På alla vårdcentraler utom på Privat A 

ansågs förtroendet för läkaren som ett annat viktigt kriterium. Även 

primärvårdsdirektören ansåg att förtroende var betydelsefullt. Han förklarade att 

tillgänglighet och förtroende ingår i landstingets fyra värdeord, men att förtroende då 

kallas pålitlighet. Rekommendation framhölls som betydande på de landstingsägda 

vårdcentralerna och på Privat A. Samtliga uppfattade det som ett sammanvägt mått av 

vårdcentralens kvalitet. Bemötande belystes som viktigt på Privat A då detta kriterium 

var det som vårdcentralen fått sämst betyg på, ansågs det vara det viktigaste och som 

en direkt reaktion för att nå en bättre placering på listan har förändringar gjorts för att 

förbättra personalens bemötande. Även information ansågs vara ett viktigt kriterium 

på den här vårdcentralen. Verksamhetschefen på Landstingsägd D poängterade att det 

inte skett någon förändring i vad som anses vara viktiga kriterier för en välfungerande 

verksamhet, utan att dessa värderingar funnits länge.   

 
4.4 Jämförelser med andra vårdcentraler    
”Vi måste ju ha koll på motståndaren, det är klart. Det är ju ett krig på marknaden” – 

Per Elowsson, Primärvårdsdirektör 

 

Verksamhetscheferna på alla vårdcentraler utom på Privat B berättade att de jämför 

sin verksamhet med andra vårdcentraler. Verksamhetscheferna på Privat A och 

Landstingsägd D jämför verksamheterna utifrån Patienttoppen. Ingen av 

verksamhetscheferna jämför med andra vårdcentraler som ligger bättre till på 
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rankningslistan. Anledningen till att jämförelser inte görs med andra som ligger bättre 

till sa verksamhetschefen på Privat A berodde på att det redan fanns god kunskap om 

hur de bästa vårdcentralerna fungerar. På Privat B berättade verksamhetschefen att de 

“gör på sitt sätt” och jobbar med de redan skrivna patienterna för att bygga upp 

verksamheten och behålla ett bra rykte, istället för att titta på hur andra gör. 

Verksamhetschefen på Landstingsägd C berättade att jämförelserna tar sig uttryck 

i att de lånar idéer och försöker lära av andras misstag. Jämförelserna skedde med 

andra landstingsägda vårdcentraler då det fanns en uppfattning om att det var svårt att 

jämföra med privata då de landstingsägda vårdcentralerna är reglerade av 

bestämmelser från landstinget och därför inte konkurrerar på samma villkor.  

Verksamhetschefen på landstingsägd D berättade att jämförelser sker av 

“nyfikenhet” och för att kunna lära av de verksamheter som det går mindre bra för. 

Primärvårdsdirektören berättade att landstinget sällan jämför sina verksamheter med 

privata, men att de tar del av öppna handlingar och dokument från dessa.  Han tyckte 

det var bra att vårdcentralerna jämförs och berättade att landstinget jämför och mäter 

alla vårdcentraler med varandra inom vissa faktorer som exempelvis tillgänglighet 

och vårdhygien. Han förklarade att de inte har några problem med jämförelser, utan 

att de vill att verksamheten ska vara öppen och transparent.  

 

4.5 Har Patienttoppen lett till förändringar på vårdcentralerna?   
”[Vi gör] inget för att förbättra rankningen på den listan, men vi jobbar hela tiden 

med ständiga förbättringar” – Verksamhetschef på Landstingsägd D 

 

Under intervjuerna framkom att Patienttoppen endast upplevdes ha bidragit till 

förändringar på en av vårdcentralerna. Verksamhetschefen på Privat A sa att inga 

ändringar har gjorts inom organisationen enbart på grund av rankningslistan, men 

trodde att den möjligen hade bidragit till att de “snabbare kommit igång med 

planerade förändringar”. Det framkom senare under intervjun att vissa förändringar 

som implementeras i verksamheten delvis hade gjorts för att i framtiden kunna nå en 

bättre placering på rankningslistan, till exempelvis hade förändringar gjorts i 

arbetssätt för att förbättra personalens bemötande. Vidare förklarade 

verksamhetschefen att mätningarna som rankningslistan är baserad på, det vill säga 

den nationella patientenkäten, har påverkat förändringar. Bland annat framkom att 
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verksamhetschefen i rollen som läkare börjat upplysa patienter med mer information 

om mediciners biverkningar, efter att ha läst i patientenkäter att detta efterfrågades. 

Verksamhetschefen var skeptisk till utformningen av den nationella patientenkätens 

som ligger bakom rankningslistan, och till att resultat de fått inom de olika 

kategorierna ibland var motsägelsefulla. Till exempel berättade verksamhetschefen att 

de fått högt betyg på enkätfrågan om vidare rekommendationer av vårdcentralen, men 

inte fått lika bra resultat på de andra frågorna. Detta uppfattades misstänksamt 

eftersom rekommendation ansågs vara ett sammanfattande mått.  

På Privat B, där verksamhetschefen inte var bekant med rankningslistan sedan 

tidigare, hade förändringar för att förbättra vårdcentralens tillgänglighet skett men 

dessa hade ingen relation till rankningslistan utan berodde på att landstinget fördelat 

ekonomiska resurser baserat på tillgänglighetsmätningar. Till exempel hade de 

anställt mer personal och bytt telefonväxelsystem för att förbättra tillgängligheten. 

Primärvårdsdirektören bekräftade att de utför tillgänglighetsmätningar med alla 

vårdcentraler, och att vårdcentralerna sedan får pengar baserat på resultaten i dessa 

mätningar, utöver det de får per skriven patient.  

Primärvårdsdirektören förklarade att varken rankningslistan eller den nationella 

patientenkäten tas i beaktning för landstingets utvecklande av vårdcentraler, men att 

det sedan länge pågår utveckling av struktur- och kulturarbete. De har bland annat 

bestämt att alla landstingsägda vårdcentraler skulle förbättra sin tillgänglighet genom 

att utöka öppettiderna samt införa drop-in mottagningar. Behovet av detta förklarades 

vara baserad på en allmän uppfattning inom landstinget och inte på mätningar. 

Primärvårdsdirektören trodde att landstingsägda vårdcentraler generellt kommer få 

bättre resultat under nästa mätning inför Patienttoppen. Primärvårdsdirektören 

uppfattade det som att små vårdcentraler generellt får bättre omdömen av patienter 

och även om det inte har påverkat beslut om förändringar som tagits berättade han att 

det gjort att de har funderat över den optimala storleken på vårdcentraler.  

På Landstingsägd C och Landstingsägd D berättades det om nya förändringar 

som skett, även utöver de riktlinjer som kom från landstinget. På båda de 

landstingsägda vårdcentralerna upplevdes dessa nya förändringar vara utan koppling 

till Patienttoppen men för Landstingsägd C hade de påverkats av andra mätningar. 

Verksamhetschefen där berättade att de generellt legat dåligt till på mätningar och 

därför gjort förändringar baserat på mätningar som landstinget utför, men inte som 

någon direkt reaktion av dessa. Verksamhetschefen nämnde att förändringar i 
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framtiden skulle kunna göras med utgångpunkt i rankningslistan. 

Arbetssättet har förändrats genom att antalet anställda som är gemensamt ansvariga 

för en arbetsuppgift har ökat och strukturen har förändrats genom att en drop-in 

mottagning har införts.  

Landstingsägd D sa att förändringar som gjorts har baserats på hur patienternas 

behov upplevs vara, och inte som en direkt konsekvens av någon mätning. De senaste 

förändringarna som gjorts är att öppettiderna har utökats och drop-in tider har införts. 

Det tidigare skapades på eget initiativ för att förbättra tillgänglighet medan det senare 

var ett krav på landstinget.  
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer resultaten från intervjuerna att diskuteras i relation till tidigare 

studiers resultat och de teoretiska begrepp som tidigare presenterats. Inledningsvis 

sker en diskussion om hur respondenterna förhåller sig till rankningslistan. Därefter 

kommer begreppet reaktivitet att jämföras med hur rankningslistans kriterier 

uppfattas. Avslutningsvis behandlas förändringar och jämförelser på vårdcentralerna 

och diskuteras i relation till begreppen likriktning och imitation.  

 

5.1 Institutionellt tryck 
I tidigare studier har rankningslistor analyserats som ett institutionellt tryck på 

organisationer (Espeland & Sauder, 2009; Martins, 2005), men Patienttoppen verkar 

inte anses som utgöra ett sådant. Ingen av respondenterna uppfattade att 

rankningslistan haft någon extern påverkan, och det var inte någon som trodde att 

Patienttoppen hade en betydelse för rykte eller antal skrivna patienter. Två av 

verksamhetscheferna som fått förändrat antal patienter antog att det fanns andra 

anledningar till det och trodde inte att det berodde på rankningslistan, vilket visar på 

att även om rankningar ofta är institutionella tryck är det inte säkert att de uppfattas 

som det. Detta stämmer inte med tidigare studier, där det visats att rankningar ses som 

viktiga för externa relationer (Wedlin, 2011a). 

Det fanns stora variationer i hur viktig de privata vårdcentralerna tyckte att 

rankningslistan var för organisationen, medan det fanns mer likheter i synen på 

rankningslistan mellan de landstingsägda vårdcentralerna. Den ena privata 

verksamhetschefen hade bra vetskap om den, upplevde den som betydelsefull och 

uttryckte att en bra placering var ett mål för organisationen medan den andra privata 

verksamhetschefen inte hade någon kännedom om att rankningslistan fanns och inte 

la någon vikt vid mätningar eller utvärderingar. Verksamhetscheferna på de 

landstingsägda vårdcentralerna hade inte god kunskap om listan men ansåg att en bra 

placering har betydelse för organisationen, även om det inte är ett mål i sig. 

Primärvårdsdirektören hade inte heller kunskap om Patienttoppen och var av 

uppfattningen att den inte bör tas i beaktning för arbetet inom organisationerna.   
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5.2 Reaktivitet  
På vårdcentral Privat A framkom det att mer fokus lades på de kriterier som 

Patienttoppen baseras på, än på placeringen på rankningslistan. De hade även gjort 

förändringar som en direkt reaktion för att förbättra det kriterium som de fått sämst 

betyg på. Rankningslistan har alltså gjort att deras beteende ändrats. Detta stämmer 

med tidigare forskning om reaktivitet som visar att organisationer anpassar sig efter 

de kriterier som används i rankningar (Martins, 2005; Espeland & Sauder, 2009). 

Andra respondenter visade dock på motsträviga resultat, som att verksamhetschefen 

på Landstingsägd D sa att det inte skett någon förändring i vad som anses viktigt utan 

att det är samma som tidigare. Även Privat B uppgav att de vid en dålig placering inte 

skulle använda kriterierna för att göra förbättringar, utan det som de själva upplevde 

behövde förbättras vilket inte samstämmer med forskningen om reaktivitet. 

Eftersom det inte skett någon anpassning efter kriterierna för mer än en av de 

intervjuade, går det inte att säga att de blir mer lika varandra då de anpassar sig efter 

samma faktorer i likhet med det resonemang som Martins (2005) för. Dock visade 

intervjuerna att samma kriterier uppfattades som viktigast, till exempel uppgav alla att 

tillgänglighet var viktigt och många såg även förtroende och rekommendation som 

extra värt att fundera över.  

En av de landstingsägda vårdcentralerna och en av de privata har gjort 

förändringar för att förbättra tillgängligheten, men anledningarna till förändringarna 

har inte varit att nå en bättre placering på rankningslistan. På den andra privata 

vårdcentralen har förändringen bestått i att förbättra bemötande och tydlighet i 

information och dessa förändringar gjordes delvis för att nå en bättre placering på 

rankningslistan i framtiden. Detta kan kopplas till Espeland och Sauders (2007) 

resonemang om att individer anpassar sitt beteende och att organisationer anpassas till 

följd av mätningar och kriterierna som ligger till grund för rankningslistan. Det verkar 

dock inte som att vårdcentralernas verksamheter anpassas efter kriterierna på 

rankningslistan, då strävan efter att nå en bra placering inte är anledningen till 

förändring vid någon av vårdcentralerna. Det är endast på en av de fyra av 

vårdcentralerna som förändringar delvis skett till följd av Patienttoppen.  
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5.3 Likriktning och imitation  
En konsekvens av rankning som tydligt visats inom tidigare forskning är att 

organisationer börjar arbeta mer likt varandra (Martins 2005; Wedlin 2007). Vår 

studie av vårdcentraler och landstingets primärvårdsdirektör har inte visat på samma 

resultat. Vårdcentralerna anpassade inte sin verksamhet efter rankningslistan vilket 

gör att det inte gått att utröna om det förekommit likriktning som har koppling till 

Patienttoppen. I andra studier har det visats att rankningar har legat bakom beslut om 

förändringar, och ändringar har gjorts som en direkt reaktion för att nå en högre 

placering (Wedlin, 2011a; Espeland & Sauder, 2007). Rankningen på Patienttoppen 

tas i beaktning inför förändringar inom organisationen på en av de privata 

vårdcentralerna, men inte på någon av de andra. Patienttoppen tas inte heller i 

beaktning av primärvårdsdirektören och därför ter den sig inte heller ha betydelse för 

förändringar som landstingsägda vårdcentraler måste förhålla sig till. 

Det har skett vissa likadana förändringar på flera av vårdcentralerna, men 

dessa har inte haft någon direkt koppling till rankningslistan och det går därför heller 

inte att analyseras för att avgöra om det skett en likriktning. De landstingsägda 

vårdcentralerna hade utökat öppettider och infört drop-in tider för att bättre kunna 

konkurrera med privata vårdcentraler. Dessa förändringar berodde på direktiv från 

landstinget. Primärvårdsdirektören sa att de infördes på grund av en uppfattning om 

patienternas behov. Han kunde dock inte förklara vad denna känsla härstammade från, 

vilket gör att det inte är möjligt att utesluta att förändringarna påverkats av 

rankningen. 

Verksamhetschefen på Privat A beskrev en viss misstro och var skeptisk till 

rankningslistans utformning, men var trots det den respondent som tydligast upplevde 

att rankningslistan hade konsekvenser för organisationen. Till exempel hade 

förändringar gjorts delvis på grund rankningslistan. Detta samstämmer med Espeland 

och Sauder (2009) som fann i en studie att hänsyn tas till rankningar trots att det finns 

en motsättning till dem. Dock förklarade de att det berodde på att externa parter ändå 

såg den som ett viktigt medel för utvärdering, men i motsats var verksamhetschefen 

på Privat A inte av tron att patienter påverkades av rankningslistan.  

Primärvårdsdirektören och alla verksamhetschefer utom en på de privata 

vårdcentralerna jämför verksamheterna med andra vårdcentralers verksamheter. En 

verksamhetschef på en privat och en landstingsägd vårdcentral jämförde 



  24 

verksamheterna med hjälp av rankningslistan, men uppgav att de inte gjorde det för 

att få idéer till förbättringar. Primärvårdsdirektören jämförde med privata 

vårdcentraler ibland, men då med andra medel än rankningslistan. Den andra 

verksamhetschefen på en landstingsägd vårdcentral jämförde verksamheten på andra 

sätt än genom rankningslistan för att få idéer till förbättringar genom att lära av andras 

misstag. Det stämmer med akademiska studier som visat att organisationer sparar 

resurser genom att just ta idéer av andra (Sahlin-Andersson & Sévon, 2003: 249-265).  

Trots att många av respondenterna jämför sin verksamhet med andra, kan en 

likriktning på grund av härmande processer som DiMaggio och Powell (1983) 

beskriver inte tydas bland vårdcentralerna. Jämförelserna sker inte på grund av 

tveksamheter kring organisationens mål eller med aktörer som anses mer 

framgångsrika. 

Ingen av respondenterna var av uppfattningen att rankningen hade haft någon 

extern påverkan. Det innebär att rankningen inte kan antas ha bidragit till en 

påtvingande likriktning i likhet med DiMaggio och Powells beskrivning (1983), 

eftersom en utgångspunkt för det är att det finns förväntningar eller påtryckningar 

från omgivningen. Dock trodde två av dem att rankningen skulle kunna påverka 

antalet skrivna patienter.  

Patienttoppen kan inte ses som ett normativt tryck i DiMaggio och Powells 

(1983) mening. Dock kan ett sådant tryck vara en potentiell förklaring till att 

rankningen inte lett till förändringar för vårdcentralerna. Inom vårdcentralerna finns 

det möjligen redan ett normativt tryck som kan ha bidragit till att de generellt är lika 

på många sätt. DiMaggio och Powell (1983) menar att de anställda kollektivt har 

anpassat sig till förutsättningar och metoder för arbetet där de får yrkesmässig 

självständighet och acceptans. Om verksamhetscheferna då redan uppnått det kan det 

vara möjligt att de inte är villiga att göra nya förändringar och att betydelsen av 

rankningen därför minskar. 
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6. Slutsatser  
Resultatet från denna studie har visat att även om rankningslistan ofta ses som viktig 

har den endast haft konsekvenser för en av vårdcentralerna. Det har varit störst 

variation mellan de privata vårdcentralerna, då rankningslistan inte upplevs ha haft 

några konsekvenser för den ena vårdcentralen men några för den andra. De 

konsekvenser som uppvisats från Patienttoppen är att listan börjat användas som ett 

hjälpmedel för att göra jämförelser med andra vårdcentraler, att en högre placering ses 

som ett mål för verksamheten samt att förändringar gjorts i arbetssätt för att förbättra 

ett av de kriterier som rankningen baseras på.  

För de landstingsägda vårdcentralerna och primärvårdsdirektören uppgavs 

rankningslistan inte ha haft några konsekvenser. Då denna studie inte kunnat bekräfta 

de resultat som tidigare studier om rankningars konsekvenser för skolor och 

universitet visat, skulle vidare forskning inom fler verksamhetsområden behövas för 

att klargöra rankningars implikationer för organisationsområdet.  
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7. Diskussion  
Denna studie har inte visat liknande konsekvenser av rankningar, som framkommit i 

tidigare studier inom andra verksamhetsområden. En förklaring till detta kan vara att 

rankningslistan i denna studie ofta inte anses vara viktig av organisationerna och att 

de inte tror att externa parter, till exempel patienter, bryr sig om rankningslistan. Detta 

kan möjligen bero på att Patienttoppen inte fått mycket uppmärksamhet i media i 

Uppsala och att den fortfarande är ny. Om Patienttoppen ges mer externt fokus skulle 

den möjligen tillskrivas som viktigare och eventuellt få tydligare konsekvenser för 

vårdcentralerna, då den troligen skulle uppfattas som ett institutionellt tryck. På grund 

av detta skulle en likadan studie i ett annat landsting möjligen kunna ge ett 

annorlunda resultat.  

Det har påträffats stora skillnader i respondenternas bekantskap med 

rankningslistan, hur betydelsefull den uppfattats vara för verksamheterna samt vilka 

konsekvenser den haft. Därför hade ett annat urval troligen gett andra resultat. Om 

exempelvis den vårdcentral som hade gjort förändringar delvis för att få en högre 

placering på rankningslistan inte deltagit i studien, hade resultaten blivit att 

rankningslistan inte fått några konsekvenser för någon av vårdcentralerna.  

7.1 Metoddiskussion och förslag till fortsatt forskning  

Det har inte varit möjligt att göra generaliseringar om vårdcentraler i Uppsala län 

utifrån studiens resultat och av den anledningen skulle liknande studier i framtiden 

kunna ske i större omfattning. En större studie kan genomföras med hjälp av enkäter 

för att få en bredare bild av de konsekvenser som rankningslistan eventuellt lett till. 

För att samtidigt få djupare förståelse för anledningar till förändringar och 

vårdcentralernas syn på rankningslistan är ett förslag att i framtida studier använda 

både enkäter och intervjuer. En enkätstudie om kännedomen av Patienttoppen skulle 

kunna kompletteras med intervjuer om synsättet på rankningslistan. För att utröna 

konsekvenser av rankning kan vårdcentralers avdelningar, arbetsuppgifter eller 

struktur granskas och jämföras för att ge ett tydligare intryck av ifall det sker en 

likriktning mellan organisationerna.  

I studien framkom att den verksamhet där hänsyn inte togs till mätningarna hade 

högst placering på rankningslistan av urvalet. Den vårdcentral som själva upplevde att 

de inte fått ett högt resultat skulle kunna tänka sig att göra förändringar baserat på 
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rankningslistan. Huruvida placeringen på rankningslistan påverkar hur viktig den 

anses vara och om den leder till konsekvenser skulle ytterligare kunna vara en 

intressant utgångspunkt i framtida studier.  

Resultaten tyder på att det finns större variation i vilka konsekvenser 

rankningslistan får samt hur viktig den anses vara mellan privata vårdcentraler. Det 

kan bero på att landstingsägda vårdcentraler inte fattar beslut helt självständigt. 

Privata vårdcentraler har större möjlighet till självständigt beslutsfattande inom sin 

organisation och fungerar som enskilda enheter, och det är därför troligt att det finns 

en större variation mellan dessa än det gör mellan landstingsägda vårdcentraler. Det 

krävs dock fler undersökningar för att klargöra om det finns ett samband.  

Vårdcentralernas storlek verkar vara av betydelse för resultat i mätningarna, då 

de som får bäst resultat och således rankas högst upp i listan i genomsnitt är mindre, 

medan det omvända gäller för vårdcentraler i botten av listan. Det visade sig att en av 

verksamhetscheferna på en av de privata vårdcentralerna och primärvårdsdirektören 

har funderat över den optimala storleken för vårdcentraler och detta kan antas vara på 

grund av rankningslistan, då det är denna som listar vårdcentralerna mot varandra. 

Över tid hade det varit intressant att se om denna trend i placering bidragit till 

förändrade storlekar på vårdcentraler.  

Ett resultat från vår studie har varit att rankningslistan inte ses som något 

institutionellt tryck vilken inte samstämmer med tidigare forskning. Därför vore det 

intressant att utföra en undersökning kring vad som gör att en rankningslista uppfattas 

som ett institutionellt tryck av organisationerna som jämförs på den.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Rekryteringsguide för verksamhetschefer och 
primärvårdsdirektör 

 

Hej, 
 
Vi är två studenter från Uppsala Universitet som skriver C-uppsats om 
verksamhetsstyrning inom primärvården. Vår uppsats handlar om hur vårdcentraler 
uppfattar att bli rankade på listan patienttoppen, om detta fått några konsekvenser 
samt om detta hanteras på något sätt och i sådana fall hur. Vi skulle därför vilja träffa 
dig för en intervju. Förslag på datum för intervjun är någon gång mellan 29:e 
november - 7:e december och vi beräknar att intervjun kommer att ta runt 30 minuter.  
 

Vi är tacksamma om ni har möjlighet att delta. Om de förslagna datumen inte passar, 
lämna gärna förslag på ett annat närliggande datum.  
 
Med vänliga hälsningar, 

Clara Lindberg, 076-0892006 
Felicia Lindmark, 070-5353790 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  33 

Bilaga 2: Intervjuguide med verksamhetschefer  

 
Allmänna frågor  
 
- Vilken är din roll i organisationen?  
- länge har du arbetat inom organisationen? 
- Är du bekant med rankningslistan Patienttoppen?  

 
 

Frågor till verksamhetschefer som var bekanta med Patienttoppen  
 
Institutionellt tryck  
1a. Hur ser du på att din vårdcentral blir rankad på listan Patienttoppen?  

 
2a. Tas listan i beaktning när det införs förändringar på vårdcentralen? Hur/varför/varför 
inte?  
 
3a. Vilken funktion tycker du att Patienttoppen fyller? 
 
4a. Hur viktigt upplever du det är att vårdcentralen får en bra placering på 
Patienttoppen?  

 
Likriktning och imitation  
 
5a. Har det gjorts eller ska det göras några förändringar för att nå en bättre placering på 
listan? Varför? Vilka slags förändringar?  
 
6a. Hur upplever du att listan har påverkat vårdcentralen?  
 
- Hur har den påverkat organisationen internt? (t ex. struktur, arbetssätt, rutiner, ledning.) 
 
- Hur har den påverkat organisationen externt? (t ex. antal skrivna patienter, rykte.)  

 
7a. Jämför du verksamheten med andra vårdcentraler på listan? Varför/Varför inte?  
Sker jämföringar med andra privata/landstingsägda eller med alla slags vårdcentraler? 
 
Reaktivitet 
 
8a. Är du bekant med de kriterier som ingår i den nationella patientenkät som 
Patienttoppen baseras på?  
 
Vid ja; Är vissa kriterier av större betydelse för er verksamhet än andra? Varför?  
 
Vid nej uppläses kriterierna; Är vissa kriterier av större betydelse för er verksamhet än 
andra? Varför?  
 
9a. Om det visade sig att vårdcentralen låg dåligt till på rankningslistan, tror du då att ni 
skulle göra förändringar? Skulle dessa förändringar baseras på de kriterier som ni fått 
dåligt omdöme på eller en egen uppfattning?  
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Frågor till verksamhetschefer som inte var bekanta med Patienttoppen 
 
Institutionellt tryck  
 
1b. Hur ser du på att din vårdcentral blir rankad på en offentlig rankningslista?  

 
2b. Tas externa mätningar och utvärderingar i beaktning när det införs förändringar på 
vårdcentralen? Hur/varför/varför inte?  
 
3b. Vilken funktion tycker du att rankningslistor och utvärderingar av vårdcentraler 
fyller?  
 
4b. Hur viktigt upplever du det är att vårdcentralen får en bra placering på den här 
rankningslistan?  
 
Likriktning och imitation  
 
5b. Om det visade sig att ni låg dåligt till på rankningslistan, hur skulle ni hantera det?  
 
6b. Vilka förändringar har skett i verksamheten nyligen? Varför gjordes dessa 
förändringar?  

  
7b. Jämför du verksamheten med andra vårdcentraler? Varför/Varför inte? Sker 
jämföringar med andra privata/landstingsägda eller med alla slags vårdcentraler? 

 
Reaktivitet 
 
8b. Är du bekant med kriterierna i den nationella patientenkäten som Patienttoppen 
baseras på?   
 
Vid ja; Är vissa kriterier av större betydelse för er verksamhet än andra? Varför?  
 
Vid nej läses kriterierna upp; Är vissa kriterier av större betydelse för er verksamhet än 
andra? Varför? 
 
9b. Om ni fick veta att vårdcentralen låg dåligt till på rankningslistan, skulle förändringar 
göras baserat på de kriterier som ni fått dåligt omdöme på eller efter en egen 
uppfattning? (Vid svar att förändringar skulle göras vid en dålig placering, se fråga 5b)  
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Bilaga 3: Intervjuguide med primärvårdsdirektör 

 
Vilken är din roll i organisationen?  
 
Hur länge har du arbetat inom organisationen? 
 
Är du bekant med rankningslistan Patienttoppen?  
 

Institutionellt tryck  
 
1. Är du bekant med rankningslistan Patienttoppen?  
 
2. Hur ser du på att vårdcentraler blir rankade på rankningslistan Patienttoppen? 
 
3. Tas rankningslistan i beaktning när ni fattar beslut som påverkar landstingsägda 
vårdcentraler?  
 
4. Vet du om verksamhetschefer på landstingets vårdcentraler tar Patienttoppen i 
beaktning när de inför förändringar i sin verksamhet?  
 
5. Vilken funktion tycker du att Patienttoppen fyller?  
 
Likriktning och imitation  
 
6. På rankningslistan är oftast små och privata vårdcentraler i toppen. Har det gjort att 
ni funderat över eller gjort förändringar för att landstingsägda vårdcentraler ska kunna 
konkurrera bättre på listan?  
 
7. Jämför ni landstingets vårdcentraler med privata vårdcentraler?  
 
Reaktivitet  
 
8. Är du bekant med de kriterier som ingår i den nationella patientenkäten som 
Patienttoppen baseras på?  
 
Vid ja; Är vissa kriterier av större betydelse för er verksamhet än andra? Varför?  
 
Vid nej uppläses kriterierna; Är vissa kriterier av större betydelse för er verksamhet 
än andra? Varför? 
 


