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Sammanfattning

Något håller på att hända inom sjukvården. Ett ökat förändringstryck i svensk 
sjukvård har lagt fokus på att utveckla dessa sjukvårdsorganisationer mot ökad 
effektivitet och kvalitet - uttryck som ständiga förbättringar och att göra mer 
med mindre används allt som oftast. En vanligt förekommande 
organisationsutvecklingsstrategi i svensk sjukvård är lean produktion (lean). 
Många försök till att implementera lean, och därmed sträva mot att förändra 
organisationen, misslyckas idag.  

Syftet med denna avhandling är att öka kunskapen kring vad som påverkar 
hållbarheten i organisationsutveckling samt arbetsmiljön i svensk sjukvård, där 
denna kunskap är tillämpbar i pågående förbättringsarbeten. 

Avhandlingen har som utgångspunkt en interaktiv forskningsansats där en 
metodtriangulering har gjorts, bestående av en jämförande litteraturstudie, 
kvalitativ studie och en kvantitativ studie. Det empiriska materialet har hämtats 
från två svenska sjukhus. 

Genom den interaktiva forskningsansatsen har ett gemensamt lärande mellan 
forskaren och första linjens chefer inom svensk psykiatri genererat nya 
kunskaper kring hur hållbart utvecklingsarbete (lean) inom svensk sjukvård kan 
stärkas. Mer specifikt visar resultaten att delaktighet, som demokratisk princip 
och naturlig komponent vid organisationsutveckling, måste främjas i 
utvecklingsarbetet. Detta gäller framför allt första linjens chefer men också alla 
intressenter i organisationens hållbarhetskedja.

Avslutningsvis visar resultaten att tydliga strukturer, mål och ansvarsområden, 
är kopplade till delaktighet i organisationen. Genom den skandinaviska 
arbetslivstraditionen med bland annat betoning på delaktighet finns goda 
kontextuella förutsättningar för att stärka hållbart utvecklingsarbete inom svensk 
sjukvård. 
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Abstract

Something is happening within healthcare. An increased pressure for change 
towards increased efficiency and effectiveness has made Swedish healthcare 
organizations focusing on organizational change strategies – where expressions 
such as continuous improvements and to do more with less are frequently used. 
Lean production (lean) is a commonly used organizational development strategy 
within Swedish healthcare. However, many organizations today fail when trying 
to implement lean as a means to change the organization. 

The purpose of this thesis is to increase the knowledge level about sustainable 
development work and working conditions within Swedish healthcare. Another 
purpose is to make this knowledge applicable to on-going development work of 
today.

In this thesis, the approach has been interactive research, where a method 
triangulation has been used including a literature study, a qualitative study, and a 
quantitative study. The empirical data are from two Swedish hospitals. 

By using an interactive research approach, joint learning among the researcher 
and first-line management within Swedish psychiatric care has been reached. 
This joint learning concerns how to strengthen the sustainability of 
organizational development work within Swedish healthcare. Specifically, the 
findings show that participation, as a democratic principle and an important 
organizational development factor, needs to be promoted among first-line 
management in the development work. For the development work to be 
sustainable, all parties within the organization need to participate in the work. 

Finally, the findings show that clear organizational structures, i.e. objectives and 
responsibilities, correlate to participation in the organization. The prerequisites 
for sustainable development work within Swedish healthcare are believed to be 
strengthened due to the Scandinavian organizational tradition of participation. 
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Förord

Denna avhandling handlar om hållbar organisationsutveckling samt psykosocial 
arbetsmiljö i svensk sjukvård och fokuserar framför allt på empiriska studier.  

Då jag, som har skrivit avhandlingen, har spelat fotboll i många år har jag 
medvetet (och säkert också omedvetet) sett på organisationer som ett fotbollslag; 
där domaren dömer eller styr efter spelregler, lagledaren leder laget och varje 
spelare har en viktig roll i laget. Denna avhandling skrevs under hösten och 
vintern 2013/2014. Vid denna tid hade svenska herrlandslaget i fotboll 
misslyckats med att i VM-kvalet ta sig vidare till fotbolls-VM i Brasilien 2014. 
Den största fotbollsprofilen i Sveriges fotbollshistoria, Zlatan Ibrahimovic, 
uttalar sig senare kontroversiellt, under Julen 2013, i massmedia: 

”De (det svenska damlandslaget i fotboll) kan få en cykel med min autograf så 
blir det bra.” (”Zlatans attack efter debatten om bilpriset”, Mattias Larsson i 
Expressen, hämtat 2014-01-15) 

Detta uttalande kom efter tidigare reaktioner från idrottsvärlden om ojämlik 
behandling mellan herr- och damlandslaget. Svenska fotbollsförbundet (SvFF) 
valde att inte uttala sig i ärendet. Det intressanta i den utveckling som skedde i 
massmedia under denna Jul är inte huruvida journalisterna bedrev bra eller dålig 
journalistik eller om Zlatan ansågs ha rätt eller fel i sitt uttalande. Som jag såg 
det handlade reaktionerna om ett ifrågasättande av värdegrunden i det svenska 
herrlandslaget i fotboll och om den motsvarade värdegrunden i det svenska 
samhället. Det upplevdes också en otydlighet från SvFF som styrande organ. 

I ett försök att tydliggöra mitt resonemang kring vad som stärker hållbart 
utvecklingsarbete så gör jag en jämförelse mellan hållbart utvecklingsarbete i 
svensk sjukvård och utvecklingsarbetet av svensk fotboll. Jag lämnar till er att 
avgöra om denna jämförelse är ”stolpe in” eller ”stolpe ut”.

Jag har som doktorand varit knuten till Helix Vinn Excellence Centre, vid 
Linköpings Universitet, i ett forskningssamarbete. Helix har också delfinansierat 
min forskning. Ett stort tack till er! 

Stockholm, januari 2014 

Pernilla Lindskog
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”Det var inte många länder som entusiastiskt anammade New public 
management förutom Sverige: Nya Zeeland, Storbritannien, Kanada, Holland, 
Norge och Australien. Men som nästan alltid när en ny trend når Sverige, slår 
den igenom som en annan väckelse. Inom kort och utan någon vidare diskussion 
blev ”mål och resultatstyrning” och ”lean production” (inspirerat av Toyota) 
rättesnöre för var och varannan förvaltning. Också sjukvården drogs med. Det 
kunde man kanske förstå. Sjukvården hade i decennier försmäktat under 
byråkratiska pyramider där det krävdes sju äskanden och tog lika många 
månader att få en ny dator till mottagningen. Företagsmodellen bar på ett löfte 
om frigörelse och autonomi. Nu skulle man äntligen få sköta sig själv. Det var i 
vart fall vad många trodde.” 

(”Den olönsamma patienten. Vad var det som dödade Herr B?”, Maciej 
Zaremba i Dagens Nyheter, 2013-02-17, hämtad 2013-12-10) 

”Lean är en verksamhetsstrategi som går ut på att skapa just flödeseffektiva och 
lärande organisationer, och till skillnad från vad Maciej Zaremba antyder i sin 
artikelserie är inte lean orsaken till problemen inom sjukvården. 
Lean är, rätt förstått och rätt integrerat, en lösning på problem av den här 
typen…
Sann effektivitet skapas när personalen själv får mandat att utveckla bäst 
flöde…
De sjukhus och kliniker som i dag använder lean på rätt sätt har inte bara 
lyckats minska utredningstider och förbättra kvaliteten, medarbetare upplever 
även en markant förbättrad arbetsmiljö med bättre flyt och större lugn. Det är 
en sanning för alla typer av komplexa organisationer och företag, särskilt för 
något så stort, komplext och viktigt som sjukvården.” 

(”Lean är lösningen, inte problemet”, Niklas Modig och Pär Åhlström i Dagens 
Medicin, publicerad 2013-04-03 Debatt, hämtad 2013-12-10) 
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1 Introduktion 
De två inledande citaten till avhandlingen; Zaremba i Dagens Nyheter (2013) 
som är starkt kritisk till införandet av New Public Management (NPM) och lean 
produktion i svensk sjukvård samt Modigs och Åhlströms svar i Dagens 
Medicin (2013), visar på att något håller på att hända i svensk sjukvård. Detta 
något är en strategi i syfte att utveckla sjukvården som organisation för att öka 
effektiviteten och höja kvaliteten inom vården. Med effektivitet menas här 
enkelt uttryckt att få ut mer av mindre (Sandkull och Johansson 1996) det vill 
säga där tid läggs på att göra rätt saker i arbetet. I det här fallet kan det också 
betyda att göra saker rätt. Effekten av effektivitet kan då vara minskad 
tidsåtgång och minskade kostnader men också ökad kvalitet på arbetet.

Denna strävan efter ökad effektivitet ses inte bara i Sverige utan inom 
sjukvården världen över. De ökade kraven inom sjukvården bedöms bero av 
ökad livslängd men också ökad medvetenhet och krav bland befolkningen. 
Dessa krav är idag högre än vad sjukvårdens budget klarar av att möta 
(Mohrman m.fl. 2012). Lean, mycket enkelt uttryckt, är ett koncept (andra skulle 
kanske välja att kalla det för strategi, metod, värdering eller arbets-
/förhållningssätt) som går ut på att just försöka effektivisera sin verksamhet både 
i form av att skära kostnader och samtidigt öka kvaliteten inom vården.  

Sjukvård är något som påverkar alla och därför engagerar befolkningen. När det 
gäller lean inom sjukvården så har många och olika röster gjort sig hörda kring 
effekterna av lean. Det finns exempel då lean har fungerat som strategi men det 
finns också exempel då lean inte har motsvarat förväntningarna. Forskning, 
hittills, visar att de flesta initiativ till organisationsutveckling misslyckas, det vill 
säga förbättringsarbetet är inte hållbart (Beer och Nohria 2000; Bateman 2005). 
Utifrån detta perspektiv så ställdes i starten av forskningsprojektet den 
grundläggande frågan; vad är det som krävs för att förbättringsarbete ska vara 
hållbart inom sjukvården? Denna fråga genererade ytterligare frågor som; hur 
ser förutsättningarna ut i organisationen för ett sådant arbete? Vilket stöd 
behöver cheferna i dessa organisationer? Hur påverkas arbetsmiljön för 
personalen vid en satsning på att förbättra verksamheten? Hur kan resultatet av 
förbättringsarbetet följas upp? Vilka effekter får förbättringsarbetet för 
patienterna?

Frågorna är många och alla dessa frågor kommer inte besvaras i denna 
avhandling. Snarare kommer fler frågor genereras som successivt leder till ökad 
kunskap kring hållbar organisationsutveckling inom svensk sjukvård. 
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I fortsättningen av denna avhandling kommer utvecklingsarbete inom 
organisationer även benämnas organisationsutvecklingsarbete, 
organisationsförändring och förbättringsarbete inom organisationer. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna avhandling är att öka kunskapen kring vad som påverkar 
hållbarheten i organisationsutveckling samt arbetsmiljön i svensk sjukvård, där 
denna kunskap är tillämpbar i pågående förbättringsarbeten. I avhandlingen 
ligger fokus på följande forskningsfrågor: 

(1)Hur kan forskning stärka hållbart organisationsutvecklingsarbete? 

(2)Hur kan hållbart utvecklingsarbete (lean) inom svensk sjukvård stärkas? 

1.2 Forskningsprojektet Verksamhetslyftet 
Det empiriska materialet som denna avhandling bygger på har hämtats från 
följeforskningsprojektet Verksamhetslyftet. Verksamhetslyftet, som startade år 
2010, är också namnet på ett program för utbildning och stöd vid 
implementering av lean i kommuner, landsting och regioner i Sverige. I 
programmet erbjuds utbildning av ledning, verksamhetschefer och 
förändringsledare eller lean-ansvariga på sjukhus och kommuner.  

Följeforskningsprojektet till Verksamhetslyftet har haft till syfte att öka 
förståelsen kring vad som gör satsningar på förbättringsarbete inom offentlig 
sektor i Sverige hållbara. Syftet har också varit att vara ett stöd samt att 
forskningen kommer till direkt användning i förbättrings- och utvecklingsarbetet 
i dessa organisationer.  Forskningsprojektet har finansierat av AFA försäkring 
och har sträckt sig över tre år (2010 – 2013). Forskningsprojektet har mer 
specifikt haft till syfte att; (1) löpande utvärdera införandet av lean i olika 
svenska offentliga verksamheter, framförallt med avseende på arbetsmiljö- och 
hälsokonsekvenser för de anställda, samt att (2) studera hur utvecklingsarbetet i 
dessa organisationer kan göras hållbart. 

Dessvärre är forskning om hållbart lean inom svensk sjukvård, framför allt 
empiriska studier, ett relativt obeforskat område (Brännmark m.fl. 2011). 
Följeforskningsprojektet Verksamhetslyftet har resulterat i ett stort empiriskt 
material. Efter tre år har material från 15 fallstudier, på tre sjukhus och fyra 
kommuner, samlats in. Det empiriska materialet består av runt 200 intervjuer 
(med anställda, chefer, läkare och fackligt anslutna personer), åtta 
analysseminarium samt två enkätstudier (ungefär 1200 svarande). Utöver det har 
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fördjupningsstudier gjorts inom svensk psykiatri på ett av de sjukhus som ingår i 
följeforskningsprojektet. Dessa studier har haft till syfte att öka förståelsen 
ytterligare kring vad som påverkar hållbarheten i en lean-satsning inom svensk 
sjukvård. Fördjupningsstudierna har innefattat fokusgruppsintervjuer vid två 
tillfällen tillsammans med 24 första linjens chefer inom psykiatrin på ett stort 
svenskt universitetssjukhus.  
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2 Sjukvårdens organisering och dess utveckling 
I detta kapitel ges ett historiskt perspektiv på varför svensk sjukvård är 
organiserad som den är idag. Det visas också på hur den organisatoriska 
utvecklingen inom industrin har letat sig in i sjukvårdens sätt att organisera sig. 
Kvarlevorna från tidigare sätt att organisera sjukvården skapar också olika 
förutsättningar för hållbarheten i dagens försök att effektivisera och förändra 
sjukvårdsorganisationerna. Avslutningsvis i detta kapitel påvisas faktorer som 
är viktiga för att ett organisationsutvecklingsarbete i svensk sjukvård ska vara 
hållbart. 

2.1 Sjukvårdsorganisering: Den byråkratiska, demokratiska och 
professionella rörelsen 

Den tyske samhällsvetaren Max Weber (1983) menade, under sin 
verksamhetstid 1860 till 1920, att byråkratin är den ideala formen för offentlig 
förvaltning därför att den är opersonlig, rättrådig, stabil och tillförlitlig. Den 
byråkratiska modellen, som organiseringen inom svensk sjukvård bygger på, 
konstrueras enligt den hierarkiska principen med en systematisk arbetsdelning. 
Fokus i en sådan organisation ligger på att verksamheten ska vara tillförlitlig och 
förutsägbar. Avvikelser ska beivras. Kommunikation genom denna hierarki sker 
genom tjänstevägen, det vill säga den går uppåt i hierarkin i den ena avdelningen 
till avdelningschefen som vänder sig till chefen för den andra avdelningen som 
därefter kommunicerar neråt igen. Detta förfarande innebär att 
kommunikationen är mycket begränsad vilket skapar trögheter i organisationen 
(Sandkull och Johansson 1996). Weber (1983) menade vidare att dåtidens 
samhällsutveckling gick mot att alla sociala problem, inklusive ohälsa, ansågs 
kunna lösas om man bara byggde upp rationella organisationer som vidtog 
åtgärder på vetenskaplig grund. Uppbyggnaden av sjukvårdsapparaten under 
senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet anses vara ett resultat av den 
tidens organisationsoptimism. Under efterkrigstiden upptäcktes det dock att 
dessa institutioner inte var fullt så smidiga instrument för att förverkliga 
politiska mål som man tidigare hade trott (Blomqvist 2007). Det 
anmärkningsvärda är att gamla och ineffektiva organisationsformer tenderar att 
leva kvar (North 1990). Detta fenomen kallas för stigberoende och Norths 
förklaring till fenomenet är att samhällen förändras långsamt där bland annat 
förändringsförsök kommer att präglas av beteenden som formats i den gamla 
organisationen (Steinmo m.fl. 1992; Berlin och Kastberg 2011). 
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Jan-Åke Lind, organisationsforskare och företagsekonom, menar att det i svensk 
sjukvård idag utöver den byråkratiska principen finns en demokratisk och en 
professionell princip. I den byråkratiska organisationsprincipen sker förändring 
uppifrån från en huvudman. Demokratiprincipen innebär att alla har rätt att 
medverka, påverka och det krävs någon form av majoritetsvilja för att 
omorganisering ska komma till stånd. Den professionella principen, menar Lind 
(1993), står för oskrivna regler, normer och värderingar som styrs av några 
specialiserade grupper av yrkesutövare. Denna organisationsprincip var länge 
den rådande inom sjukvården. Den byråkratiska principen har använts i syfte att 
effektivisera sjukvårdsorganisationerna och sedan har man försökt att inkludera 
demokratiska principer (ibid.). 

2.2 Styrning av svensk sjukvård 
I demokratiska länder är sjukvårdens mål nästan alltid formulerade av folkvalda 
politiker. Det är därför politikerna som har det yttersta ansvaret för att 
organisera sjukvården inom ett land och se till att medborgarna får den vård de 
behöver när de blir sjuka. I Sverige är det landstingen och kommunerna som har 
det yttersta ansvaret för att ge medborgarna den hälso- och sjukvård som de är i 
behov av (Berlin och Kastberg 2011). På samhällelig nivå så handlar 
organiseringen av produktionen av sjukvård alltså om politisk styrning.

Organisering av svensk sjukvård beskrivs väl av Blomqvist (2007) som skriver 
att organiseringen av sjukvården brukar kallas sjukvårdssystem. De 
grundläggande funktionerna inom sjukvårdssystemet är sjukvårdens finansiering
(vem betalar?) och produktion (vem tillhandahåller vård?). Utöver dessa 
funktioner tillkommer det offentliga regelverk som styr tillgången till sjukvård 
för medborgarna (vem får vård?) (ibid.). 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är sjukvårdssystemets 
huvudsakliga mål en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 
För att detta övergripande mål ska kunna nås så behöver så kallade 
mellanliggande sjukvårdpolitiska mål uppfyllas såsom till exempel: 

Tillgänglighet till sjukvård (access) 
Hög kvalitet på sjukvårdstjänsterna (quality) 
Effektivitet i produktion av tjänster (efficiency) 

För att nå dessa mål så finns det fem huvudsakliga medel som politiker kan 
använda för att styra sjukvården. Blomqvist (2007), som här ger en bra bild, 
visar att dessa medel är (1) det sätt på vilket vården finansieras, (2) hur 



12

sjukvårdstjänster produceras och av vem, (3) utformningen av ekonomiska
ersättningssystem för att fördela resurser mellan olika aktörer inom vården, (4) 
de formella lagar och regler som styr systemet och (5) den informella
styrningen inom systemet. Hon menar vidare att det i praktiken är utseendet och 
kombinationen av dessa medel som styr hur sjukvårdssystemet är konstruerat 
och hur makt fördelas inom systemet, se Blomqvists (2007) vidare förklaring 
nedan.

 Finansiering
I Sverige erbjuds sjukvård genom den offentliga sektorn som till största del 
finansieras genom skatter. Genom den stora finansieringen från statlig och 
lokal inkomstskatt så finns också ett relativt stort mått av direkt politisk 
kontroll över resursfördelningen inom sjukvårdssystemet.  

Produktion
Vid produktion av sjukvårdstjänster, så har de lokala politiska företrädarna 
stort mått av självbestämmande. Till exempel bestämmer de om 
vårdtjänsternas sammansättning, patientavgifternas storlek och graden av 
konkurrens inom produktionen.  

Ekonomiskt ersättningssystem
Utformning av ersättningssystem handlar i grunden om att försöka påverka 
vårdgivarnas beteenden till att uppfylla de politiska målen för systemet. 
Om ersättningssystemet är fel utformat kan det stimulera till övervård, 
vilket ökar kostnaderna utan att förbättra folkhälsan i motsvarande grad. 
Det kan också leda till att vissa patientgrupper, som vårdgivarna betraktar 
som mindre ”lönsamma”, väljs bort eller lågprioriteras. I Sverige har 
ersättningssystemen blivit ett viktigt politiskt styrmedel inom sjukvården. 
Utformningen skiljer sig åt mellan landstingen där strävan är att finna en 
balans mellan viljan att stimulera ökad produktivitet och behovet av att 
sätta ett tak för kostnaderna. Se gärna Zarembas artikelserie i DN 2013 
(2013-02-17 till 2013-04-24) kring påstådda konsekvenser av ett sådant 
ersättningssystem i svensk sjukvård idag. 

Lagar och regler
Styrning genom formella lagar och regler formar relationerna mellan 
aktörerna inom ett vårdsystem. Dessa regler kan antingen skapas på 
nationell nivå eller på lokal nivå (kommuner och/eller landsting). En 
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övernationell nivå har också införts genom att EU har börjat spela en 
aktivare roll i de europeiska ländernas sjukvårdssystem.  

Informell styrning
Informell styrning är till exempel kunskapsspridning genom professioner, 
som till exempel läkarkåren. En annan informell styrningsform är spridning 
av nya idéer om hur vården ska organiseras. 

2.2.1 En sjukvård under förändringstryck 
Samhällsutveckling skapar ett förändringstryck inom sjukvårdens organisation. 
De vanligaste orsakerna till förändringstryck är enligt Blomqvist (2007): 

o demografiska och sociala förändringar 
o förändringar i tillgången på ekonomiska resurser 
o medicinteknisk utveckling 
o professionella intressen 
o förändringar i medborgarnas efterfrågan på vård 
o nya politiska idéer om sjukvårdens organisation och styrning 

Den medicintekniska utvecklingen har gått snabbt. Det tillsammans med att 
behandlingar har effektiviserats har gjort det möjligt att behandla fler patienter 
än tidigare. Den demografiska utvecklingen, att vi lever allt längre, leder också 
till ökat förändringstryck (Berlin och Kastberg 2011). Förändringstrycket har 
gjort att svensk sjukvård har genomgått många organisationsförändringar genom 
åren (Hansell 2005). 

Resurser
Förändringar i tillgången på ekonomiska resurser tros vara den utveckling som 
har haft störst påverkan på politiska reformer inom sjukvården under de senaste 
decennierna. Det ökade välståndet, under efterkrigstiden, bidrog till att 
sjukvårdssystemet kunde expandera under tiden som stora investeringar gjordes 
inom sjukvården. Ett sätt att beskriva denna expansion är att utgå från 
sjukvårdskostnadernas andel av bruttonationalprodukten (BNP). Mellan 1950 
och 1980 ökade hälso- och sjukvårdens andel av BNP i Sverige från cirka 3 
procent till cirka 9 procent. År 2000 låg denna nivå fortfarande på cirka 9 
procent (SKL 2005a). Inte bara kostnader och mer krävande medborgare utan 
även en mediekultur som snabbt utpekar ansvariga politiker när offentlig 
verksamhet uppfattas som bristfällig har ökat på förändringstrycket inom svensk 
sjukvård. Efter 1970-talets ekonomiska nedgång betraktades de stigande 
vårdkostnaderna som ett samhälleligt problem vilket resulterade i att 
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sjukvårdspolitiken präglades av krav på kostnadsminskningar. De generellt lägre 
tillväxtnivåerna i västvärlden under senare decennier, i kombination med 
förändrad demografi och ökad efterfrågan på vård, har gjort att krav på 
kostnadskontroll och besparingar kommit att bli ett ständigt återkommande 
inslag i sjukvårdspolitiken (Hansell 2005; Blomqvist 2007). 

Professionella intressen
Professionella intressen är en annan stark drivkraft bakom 
organisationsförändringar inom sjukvården. Med profession brukar menas en 
yrkesgrupp med speciell kunskap, särskild yrkeslegitimation och stort 
självbestämmande i sitt dagliga arbete (Abbott och Meerabeau 1998). Särskilt 
läkarkåren har varit en viktig pådrivande kraft under den moderna sjukvårdens 
framväxt. Detta kan bero av deras starka legitimitet som beror av att de besitter 
en specialkunskap som är svårtillgänglig för andra eftersom den kräver många 
års utbildning (Freidson 1994). Läkarnas starka ställning kan också ha motsatt 
effekt där denna ställning anses vara en orsak till att det är svårt att styra hälso- 
och sjukvården med administrativa styrmedel (Macinati 2010). En förklaring till 
det är att denna personal i första hand agerar i enlighet med den egna 
yrkesprofessionens beteendemönster och då förbiser nya styrmodellers logik 
(Brorström och Nilsson 2008). 

Efterfrågan
Det är också viktigt att påpeka att förändringsdrivkraften, förändringar i 
efterfrågan på sjukvård, påverkas av vilka förväntningar medborgarna har på 
sjukvården. Denna drivkraft bör skiljas från frågan om medicinska behov. 
Efterfrågan är en fråga om vad individen själv anser sig behöva vilket i stor 
utsträckning styrs av tillgänglig vård och vad den kostar men efterfrågan styrs 
också av vilka normer och ideal angående hälsa och livsvillkor som präglar det 
omgivande samhället. Medborgarnas förväntningar är inte att förringa då ett 
missnöje kring för dåligt mötta förväntningar i vården kan leda till att 
landstingspolitiker inte blir omvalda. Detta kan vara ett starkt incitament för 
politiker att driva förändring (Blomqvist 2007). 

2.2.2 Att driva förändringsarbete inom sjukvården 
Att driva förändringsarbete inom komplexa organisationer är dock inte 
oproblematiskt. Mycket av forskningen pekar också på att 
organisationsförändringar inom offentlig förvaltning ofta misslyckas (Blomqvist 
2007). Hur kommer det sig? 

I rapporten Utvecklingskraft för hållbar välfärd (SOU 2003:123) kan man läsa: 
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”Hälso- och sjukvården världen över är en notoriskt svårstyrd verksamhet. Det 
hänger samman med dess stora kunskapsinnehåll och grundmurade 
professionella kodex, såväl som de starka känslor som förknippas med sjukdom 
och död. Sjukvårdens inre organisation är synnerligen komplex och svår att 
påverka, också för dem som är satta att styra den.”

Sjukvården engagerar medborgarna då den har en tydlig inverkan på deras liv. 
Föreslagna reformer inom sjukvården tenderar därför oftast att mötas med 
motstånd från medborgarna, särskilt om det gäller nedskärningar och 
omprioriteringar. En konsekvens av det är att politiker tenderar att maskera 
obekväma reformer eller överlåta till lägre organisationsnivåer att besluta om 
nedskärningar som ska göras (Pierson 1994). Denna otydlighet kan medföra att 
reformers innehåll också blir otydlig eller till och med motstridig. 

Webers (1983) rationalistiska synsätt på offentlig organisering, där 
organisationens processer styrs uppifrån och ned, har levt kvar länge men har 
under senare år kommit att ifrågasättas.  I den anti-rationalistiska
organisationsforskningen betonas istället politiskt styrda organisationers 
irrationalitet. Inom denna forskning, som har en kritisk inställning, ses politiska 
initiativ som symbolhandlingar som inte bygger på en verklig vilja att förändra 
verksamheten utan snarare grundar sig i slumpmässiga initiativ. Som stöd i 
dessa påståenden anges det faktum att politiker ofta tycks ganska ointresserade 
av att följa upp resultat av införda organisationsförändringar samt att nya 
förändringar lanseras innan de tidigare ens hunnit genomföras (Brunsson 2000). 
Vidare nämns inom detta perspektiv att politikers främsta mål inte är att styra 
verksamheten utan att framstå inför väljarna som att de gör det (Blomqvist 
2007). Andra forskare har dock ifrågasatt den anti-rationalistiska 
organisationsforskningens påståenden, då de tycker att den ger en överdrivet 
cynisk bild av politikers drivkrafter (Öberg m.fl. 1999). 

Utan att ta ställning till vilka av dessa perspektiv som mest avspeglar 
verkligheten kan man i litteraturen notera ett antal hinder för politisk styrning av 
organisationer. De viktigaste av dessa hinder är; otydliga mål, otydlig strategi, 
otillräckliga resurser, otydligt syfte och kommunikation, lågt engagemang bland 
professioner samt låg verklig politisk vilja att driva föreslagna förändringar 
(Vedung 1997; Blomqvist 2007). 

Svensk sjukvård och dess organisering har utsatts för kritik genom åren men 
denna kritik har även riktats mot sjukvården i alla de länder som ingår i OECD 
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(Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Ambitionerna har 
varit många att ändra på rådande strukturer inom sjukvården där fokus legat på 
att minska de offentliga utgifterna, ett ökat fokus mot privatisering, 
automatisering av offentlig service och utveckling av en gemensam 
internationell agenda (Hood 1991). En annan trend som kom ungefär samtidigt 
som dessa fyra trender, under 1980-talet, är införandet av New Public 
Management (NPM) (Hood 1995). Hood (1991) kallade denna spridning för den 
mest omfattande internationella trenden inom offentlig administration under den 
tidens senaste 15-årsperiod. 

2.2.3 New Public Management (NPM)
Det centrala i NPM är att fokus i styrningen av de offentliga organisationerna 
ligger på tydligare uppföljning och redovisningsansvar. Det grundläggande för 
NPM är att ta vid styrningsmetoder från den privata sektorn vilket betyder att 
mer fokus ligger på uppföljning av resultat och kunden inom offentlig sektor. I 
praktiken innebär detta; tydlig ansvarsfördelning, tydliga mål, fokus på resultat 
istället för på förfaranden, decentralisering och indelning i mindre enheter, 
införande av konkurrens för att minska kostnader, användning av beprövade 
styrverktyg från den privata sektorn och att göra mer med mindre. Sverige
tillsammans med Australien, Kanada, Nya Zeeland och Storbritannien är de 
länder inom OECD som i hög utsträckning har anammat NPM (Hood 1991). 

NPM har fått motta både ris och ros. Mycket av kritiken har riktats mot att 
införandet av det nya förhållningssättet har tryckts på uppifrån i organisationen 
som en allmängiltig lösning på rådande problem i den offentliga styrningen. 
Detta istället för att initiativet skulle få växa underifrån i organisationen. I 
Sverige menade man att man genom NPM skulle låt ledarna leda då man 
menade att offentliga chefer hade kompetensen att styra men att rådande regler, 
förfaranden och strukturer var ett hinder i deras arbete (ibid.). I Sverige skulle de 
offentliga cheferna därför tillåtas att arbeta enligt ständiga förbättringar,
inspirerat av kvalitetsrörelsen (Deming 1986). Detta blev en del i strategin att 
minska den byråkratiska kontrollen (Kettl 1997). Även i Sverige har NPM fått 
motta mycket kritik där en del av denna kritik handlar om ökat fokus på 
uppföljning med felriktade mätetal, se Zarembas artikelserie i DN 2013 (2013-
02-17 till 2013-04-24).

Införandet av NPM inom sjukvården öppnade alltså upp för införandet av 
koncept som tidigare har använts inom industrin. Ett exempel på ett sådant 
koncept är lean produktion (lean) (Womack m.fl. 1990; Radnor m.fl. 2012). En 
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litteraturgenomsökning från år 2010 på litteratur som rör managementkoncept 
från tillverkningsindustrin som används inom offentlig sektor visar att 51% av 
sådan litteratur handlar om lean och att 35% av denna litteratur handlar om 
dessa koncepts användning inom sjukvården (lean sjukvård) (Radnor 2010). 

2.3 Sjukvården inspireras av industrialiseringens utveckling mot lean 
Hur organisering av arbete görs påverkas av värderingstrender i samhället. 
Dessa trender leder till krav på förändring i den egna arbetsorganisationen. 
Grundutmaningen för organisationsägaren och –ledaren ligger oftast i hur man 
får människor att arbeta maximalt för organisationen. Från de anställdas 
perspektiv är det viktigt att kunna påverka sin arbetssituation och kunna arbeta i 
sin egen takt. Detta bör beaktas vid en organisationsförändring (Sandkull och 
Johansson 1996). 

Organisationsförändring tar tid, inte minst på grund av det organisatoriska 
historiska arvet (North 1990; Steinmo m.fl. 1992). Det historiska arvet kring hur 
organisationen har organiserats sitter inte bara i rutiner, strukturer och 
byggnader utan också i människors huvuden. Det är svårt för en ledning att 
framgångsrikt förändra en arbetsorganisation om man inte förstår dess ursprung 
och de strukturer som har byggts upp. För den som vill leda eller påverka en 
organisation så är därför kunskap om organisationens historiska bakgrund viktig 
(Sandkull och Johansson 1996). 

2.3.1 Taylorismen 
Efter industrialiseringens intåg, i början av 1900-talet, presenterade Frederick 
Winslow Taylor sina två teser kring vad effektiv organisering handlar om; (1) 
Det finns ett bästa sätt, och (2) Rätt man på rätt plats (Taylor 1911). Hans teori 
kallas för Taylorismen, Scientific Management eller Rationaliseringsrörelsen. 
Syftet med hans teori var en betydande produktivitetsökning inom industrin. Till 
Sverige nådde taylorismen under 30-talet men det dröjde ändå in på 50- till 60-
talet innan dessa idéer blev allmänt spridda genom bland annat MTM-metoden 
(metod-tid-mätning) (Abrahamsson och Johansson 2013). Taylorismen 
kritiserades dock för en inhuman människosyn där arbetsmiljön karaktäriserades 
av monotont arbete med endast liten påverkansmöjlighet. Trots betydande kritik 
lyckades Henry Ford, i Ford-fabriken, införa det löpande bandet, som har sitt 
ursprung i Taylorismen, där arbetarna under ett visst tidsintervall skulle utföra 
en på förhand bestämd arbetsinsats. Det växande missnöjet med 
arbetsförhållandena i fabrikerna växte dock varför det gav utrymme för anti-
Tayloristiska rörelser (Pruijt 2003).
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2.3.2 Sociotekniken 
Ett exempel på en anti-Tayloristisk rörelse var Human Relations-skolans inträde 
under 1920-talet (Mayo 1945). Budskapet var att arbetsproduktiviteten hämmas 
eller försämras av dålig arbetsmiljö då personalens psykosociala välbefinnande 
är avgörande för arbetsviljan (Sandkull och Johansson 1996). Enligt Brown 
(1955) är inte det viktigaste för produktiviteten de materiella förhållandena utan 
människors behov av erkännande och trygghet samt känslan av att höra hemma i 
en grupp. Om ett starkt gruppsamarbete uppnås kan denna sammanhållning på 
arbetsplatsen bli en stark motvikt till det föränderliga samhällets negativa 
konsekvenser (ibid.). Fokus lades nu därför på hur motivation skapas hos 
medarbetarna. Det dröjde innan Human relationsrörelsen (Mayo 1945) och 
motivationsforskningen (Herzberg 1993) fick genomslagskraft i Sverige men en 
praktisk konsekvens var införandet av personalavdelningar under 40- och 50-
talen (Abrahamsson och Johansson 2013). Gruppackord istället för individuellt 
ackord är ett annat exempel som är en praktisk konsekvens av denna rörelse 
(Sandkull och Johansson 1996). 

Efter andra världskriget lyfte Trist & Bamforth (1951) vidare fördelarna med att 
låta medarbetarna själva organisera och styra sitt arbete. Som en konsekvens 
lyftes i Sverige företagsdemokrati, medbestämmande, autonomi och 
arbetsberikning fram som viktiga värden (Sandberg 1982).  Denna inriktning har 
senare kallats för socioteknik. Socioteknik är en strategi för effektivisering där 
fokus ligger på fördelarna med att arbeta självständigt i grupp (Sandkull och 
Johansson 1996; Bohgard m.fl. 2008). Enligt sociotekniken är det viktigt att ta 
hänsyn både till det sociala systemet, med fokus på att ha engagerade 
medarbetare, och det tekniska systemet, med fokus på att effektivisera 
processerna i verksamheten (Börnfelt 2006; Shah och Ward 2007). 
Karaktäristiskt för en socioteknisk design är att låta de anställda tillhöra 
självstyrande grupper där arbetarna har befogenheter och möjligheter att 
förändra både arbetsmetoder och arbetsorganisationen. Grupperna har fått 
tilldelat sig vilka produktionsmål som gruppen ska uppnå men hur dessa mål ska 
uppfyllas är upp till gruppen att avgöra. Produktivitet och kvalitet i produktionen 
förbättrades ofta i den sociotekniska ansatsen, som ett resultat av autonomi i 
arbete med hög komplexitet (Sandberg 1982).
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I slutet av 1960-talet såg SAF1 sociotekniken som en lösning på problemen på 
arbetsmarknaden vid den tiden; hot om vilda strejker, hög personalomsättning 
och svårigheter att rekrytera (Björkman 1981). De kände därför av ett 
samhälleligt tryck att demokratisera arbetslivet varför de vid tillfället 
förespråkade självstyrande grupper (Schiller 1988). Användandet av 
självstyrande grupper som ett politiskt verktyg gjorde att självstyrande grupper 
blev ett känsloladdat uttryck i den offentliga debatten. I slutet av 60-talet och 
början av 70-talet vände dock trenden igen och man blev mer positiv till 
självstyrande grupper då fördelar som medbestämmande och inflytande i 
produktionen lyftes fram (Sandberg m.fl. 1992). Även om sociotekniken blev ett 
politiskt medel för en demokratisering av arbetslivet (Sandberg 1982) så är det 
dock viktigt att påpeka att sociotekniken är inriktad på medbestämmande på 
arbetsgruppsnivå, främst beträffande hur arbetet ska utföras. 
Arbetstagarinflytande på andra nivåer, till exempel representativ demokrati i 
företag, har inte omfattats av sociotekniken (Trist och Bamforth 1951).  

2.3.3 Lean produktion 
Under 1970-talet kunde man se en förändring i handel och konkurrens vilket 
medförde nya krav på industrin. Låga löner och massproduktion av 
standardvaror i Sydostasien och Sydamerika ökade på konkurrensläget. Den 
internationella konkurrensen hårdnade med krav på korta leveranstider, hög 
kvalitet och låga priser. Kundanpassning, leveranssäkerhet och kvalitet blev de 
nya parametrarna för organisering och planering av tillverkningen. Den ökade 
marknadskonkurrensen gjorde att fokus lades på kvalitetsfrågorna. I Japan insåg 
man detta relativt tidigt men det dröjde in på 80-talet innan företag i Europa och 
Nordamerika såg de uppenbara resultaten från det japanska kvalitetsarbetet och 
då insåg vikten av förbättrad kvalitet i sin egen produktion (Sandkull och 
Johansson 1996). I kvalitetsrörelsen (Total Quality Management, TQM) skiftas 
fokus något från produktivitet till att tillfredsställa kunden framför allt genom 
fokus på kvalitet. Endast processer som ger värde för kunden ska användas i 
produktionen och kvalitet ska vara allas ansvar (Axelsson och Bergman 1999). 
En av dem som bidragit mest i utvecklingen av kvalitetsarbetet är Edward 
Demings där han under 1940- och 1950-talen utvecklade PDCA-cykeln (Plan, 
Do, Check, Act) och menade att kunden ska vara i centrum av arbetet. PDCA-
cykeln ligger till grund för det ständiga förbättringsarbetet som är karaktäristiskt 
för kvalitetsrörelsen. Human Relationsrörelsen anses också starkt ha påverkat 

1 Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) gick 2001 samman med Sveriges Industriförbund och bildade Svenskt
Näringsliv.
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kvalitetsrörelsen som där man menar att en participativ atmosfär, det vill säga en 
atmosfär av delaktighet, krävs för ett lyckat arbete (Axelsson och Bergman 
1999; Börnfelt 2006).

Influerade av den etablerade masstillverkningen i USA under 20- och 30-talet så 
tillämpade japansk industri, den första tiden efter det andra världskriget, i stor 
utsträckning taylorismens tankar. Synen på individen skiljer sig dock åt i USA 
och Japan. Japan har en tradition av att individen ska underkasta sig gruppens 
intressen. Då Japan efter kriget byggde upp sin ekonomi igen innebar det en stor 
mobilisering av folket där grupper fick samverka för företagets bästa. Samma 
princip gäller mellan företag och företagsgrupper där de sinsemellan konkurrerar 
men att det huvudsakliga målet är att förbättra Japans ekonomi (Sandkull och 
Johansson 1996). 

Tillväxten i Japan ökade snabbt varför intresset för de japanska 
produktionssystemen växte, särskilt för Toyotas produktionssystem (TPS). När 
företagsforskarna sökte efter en förklaring till de japanska företagens 
framgångar tittade de på vad som kallas för företagskultur. Det var med tanke på 
de japanska utmaningarna nödvändigt att finna nya strukturer mellan 
företagsledning och anställda som utgick från en uppslutning snarare än en 
övervakning. Som en följd av att produktionstekniken har blivit alltmer komplex 
och störningskänslig så önskar företagsledningen gärna att de anställda visar 
eget ansvar och engagemang som grundar sig i att de identifierar sig med 
företaget. Belöningen är i första hand inte pengar eller kortare arbetstid utan 
istället jobb som är kreativt/entreprenöriellt, självständigt, utvecklande, ger 
erkännande och är glädjefyllt i samarbetet människor emellan. Intrycken från 
Japan gav också ett uppsving för tankarna i Human Relationsrörelsen med dess 
betoning på harmoni och gemensamma intressen (ibid.). 

Team istället för grupper införs som begrepp i samband med införandet av 
Toyotas produktionssystem (TPS), där fördelarna med grupporientering 
kombineras med principer från kvalitetsrörelsen (Pruijt 2003). Pruijt (2003) 
menar att begreppet team användes för att möta både medarbetarnas och 
chefernas intressen. Grupporienteringen, härstammande från ett socialistiskt 
synsätt, blev mindre skrämmande för företagsledarna samtidigt som det 
attraktiva konceptet, TPS, blev socialt accepterat bland de anställda. 

Lean Production, lean produktion (lean) (Womack m.fl. 1990), resurssnål 
produktion på svenska, bygger på Toyotas grundidéer men som har omformats 
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efter amerikanska förhållanden. Då Toyotas grundidéer vilar på inslag från 
Human Relationsrörelsen så skulle man kunna säga att lean har förts in på 
scenen i en gestaltning som kombinerar Human Relationsrörelsen med 
tayloristiska idéer.

Lean är inte ett otvetydigt begrepp. När principen tillämpas i USA eller i 
Storbritannien med dess starka tayloristiska tradition bibehålls mycket av den 
traditionella kontrollfilosofin (Oliver och Wilkinson 1988; Berggren m.fl. 1991). 
När lean tillämpas i Sverige tenderar lösningen att i många fall likna de 
sociotekniska principerna från 70-talet (Sandkull och Johansson 1996). Lean har 
blivit ett modeuttryck varför lean sprider sig till andra branscher än industrin 
(Abrahamson 1996).  Lean kan också sägas ha introducerats i Sverige i två olika 
modevågor, lean 1 och lean 2. Lean 1 var en modevåg i början av 1990-talet, 
influerad av den japanska förhistorien. Lean 2, som nu introduceras 20 år efter 
den första modevågen, har en stor definitionsspännvidd som karaktäriseras av 
många olika förhållningssätt (Sederblad m.fl. 2013). 

Första vågen av lean
Som tidigare har nämnts så fanns det under 1960- och 1970-talen ett växande 
intresse för ”det japanska undret” där den tidens debatt om Japan hade 
påtagliga likheter med dagens debatt om Kina. Det dröjde till slutet av 1980-
talet innan Toyota blev en central referens i den västerländska debatten där 
bland annat Taiichi Ohnos inflytelserika arbete ”Toyota Production System: 
Beyond Large-Scale Production” blev översatt till engelska 1988. ”Lean
Production” är dock nära förknippat med en bok som publicerades 1990: ”The
Machine that Changed the World – the Story of Lean Production” (Womack
m.fl. 1990). Boken skrevs av James Womack, Daniel Jones och Daniel Roos där 
de summerade resultaten i deras forskningsprojekt. Forskningsprojektet gick ut 
på att studera all världens bilföretag där de fann att Toyota blev högst rankad 
ifråga om effektivitet. Projektresultatet benämndes Lean Production där man 
menade att detta var en produktionsfilosofi och en verktygslåda som inte krävde 
att man var en del av den japanska kulturen (Sederblad m.fl. 2013).  

Andra vågen av lean
Vid millennieskiftet kommer den andra vågen av lean där lean-konceptet fick ett 
mer omfattande genomslag i svensk industri och senare inom 
serviceverksamhet, såväl offentlig som privat. Två riktningar av denna andra 
våg framträder. Den ena inriktningen är en återgång mot Toytamodellen (Toyota 
Production Systems) där man trycker på betydelsen av en kulturell styrning av 
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organisationen. I den andra inriktningen har lean-begreppets 
tillämpningsområden vidgats och den kulturella kopplingen till Japan blir 
återigen mindre framträdande. Lean tolkas mer som ett system för att öka 
effektiviteten i organisationen där lean kan ha många olika ansikten (Sederblad 
m.fl. 2013). En del av den andra vågen av lean kan vara en ”mjukare” variant av 
lean som innehåller arbetsplatslärande, kreativitet, helhetssyn, arbetsmiljö, 
delaktighet, delegering och breda arbetsuppgifter, inflytande, arbetsrotation och 
en grupporientering. Dålig arbetsmiljö kan också ses som slöseri i denna form 
av lean (Berglund 2010). 

Denna uppdelning av lean gör begreppet svårt att definiera. Dessutom, som 
tidigare har nämnts, finns det också en risk att de egna traditionerna i 
organisationen utövar ett starkt inflytande på de lösningar som man väljer i sitt 
arbete med att sträva mot att effektivisera sin verksamhet (Sandkull och 
Johansson 1996). Det som det egentligen handlar om är att idéer måste 
översättas, tolkas, konkretiseras och anpassas – och kombineras – innan de kan 
användas i en verklig organisation (Langstrand 2012). Olika organisationer gör 
olika tolkningar av lean-konceptets innehåll, använder olika förändringsmetoder
och väljer olika delar. Förhållandena i olika länder och företagskulturer kommer 
också att ha ett avgörande inflytande på utformningen av lean (Sandkull och 
Johansson 1996). Som exempel kan nämnas att många arbetsplatser i Norden 
verkar ha ett delvis annat sätt att arbeta med lean än många andra länder 
(Sederblad m.fl. 2013).

Skandinaviskt lean
Sederblad m.fl. (2013) menar att det går att urskilja några kännetecknande 
faktorer på hur lean används i arbetslivet i Sverige, Danmark och Norge. Några 
av dessa faktorer som nämns är fackets inverkan vid en organisationsutveckling 
samt Nordens strävan mot ökad jämställdhet i arbetslivet. Den sociotekniska 
traditionen i den skandinaviska arbetslivsforskningen tros också ha bidragit till 
utvecklingen av en skandinavisk variant där kännetecknande drag är delaktighet, 
autonomi och demokrati där arbetsgrupper eller team, med viss självständighet, 
är involverade i förbättringsarbetet (Börnfelt 2006; Oudhuis och Olsson 2011). 
Enligt Sederblad m.fl. (2013) kan tillämpningarna av lean i Skandinavien ses 
som hybrider mellan det mer traditionella lean och sociotekniken.

2.4 Lean sjukvård som organisationsutveckling
Intresset för lean inom sjukvården har ökat explosionsartat de senaste 10 åren 
(Brando de Souza 2009). Detta växande intresse tros i grunden bero på de 
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ekonomiska utmaningar som sjukvården ställs inför. Enligt en 
litteraturgenomgång av Brandao de Souza (2009) förekommer en diskussion om 
lean inom sjukvården för första gången år 2001 som publiceras av NHS 
Modernisation Agency (2001). Det betyder att lean introduceras inom 
sjukvården ungefär 20 år efter dess introduktion inom industrin. Den mesta av 
litteraturen om lean sjukvård kommer från USA (57%) med ett ökat intresse i 
Storbritannien (29%) som följs av Australien (4%) (ibid.). 

Vad är då lean inom sjukvården? Precis som inom tillverkningsindustrin så är 
det svårt att definiera vad lean inom sjukvården är men den grundläggande 
filosofin är att organisationens processer ska kontinuerligt förbättras genom att 
eliminera det som anses vara slöseri i processen. Exempel på vad som kan anses 
vara slöseri inom sjukvården är enligt NHSIII (2007) i Radnor m.fl. (2012): 

Transport:  
- personal som förflyttar sig onödiga sträckor för att hämta saker 
- centralt belägna lager istället för lokala lager där utrustningen oftast 
används
Lager: 
- överflödigt lager i lagringsrum som inte används 
- patienter som väntar på att bli utskrivna 
- väntelistor 
Rörelse: 
- onödig förflyttning av personal som letar efter dokument 
- brist på nödvändig utrustning i alla undersökningsrum 
Väntan på: 
- patient, ledig sal, medarbetarresultat, förskrivningar och mediciner 
- läkare som ska skriva ut patienter 
Överproduktion: 
- efterfrågan på onödiga tester från patologiavdelningen 
- hålla undersökningstider öppna för ”oplanerade händelser”
Onödig hantering: 
- dubbel information 
- efterfråga patientstatus flera gånger 
Fel:
- återbesök på grund av felutskrivning 
- upprepning av tester på grund av fel information 
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Dock innebär lean inte enbart fokus på att eliminera slöseri utan det handlar 
också om att sträva mot ett jämnt processflöde, där variationerna är små och 
flödet är effektivt och förutsägbart. En annan strävan är att undvika överflödig 
påfrestning på både processen och människorna som verkar i processen. En 
definition som passar väl in på vad lean inom svensk sjukvård är för något är 
Radnors (2012) definition: 

”Lean är ett managementkoncept som baseras på en filosofi av att ständigt 
förbättra processerna genom att antingen öka kundvärdet eller minska icke-
värdeskapande aktiviteter, processvariationer samt dålig arbetsmiljö.” 

De vanligaste lean-verktygen inom lean sjukvård har visat sig vara 
förbättringsarbete, processkartläggning, 5S (sortering och standardisering), 
värdeflödesanalys och visuell planering (Radnor 2010). Mazzocato m.fl. (2010) 
fann i sin litteraturstudie att lean sjukvård består av fyra olika komponenter med 
tillhörande lean-metoder; processförståelse för att kunna identifiera problem, 
effektiva processer, ständig förbättring och problemlösningsmetoder. De mest 
vanliga metoderna som rapporterades var processkartläggning, 
förbättringsarbete i team, visuell styrning, standardisering för att eliminera 
slöseri och värdeflödeskartläggning (ibid.).

Radnor m.fl. (2012) menar vidare att det är därmed viktigt att veta vem som är 
kund samt vad som är slöseri för denna kund. Det är också viktigt att det finns 
tydliga fördelar med att minska slöseriet i organisationen, såsom en 
kostnadsreducering eller ökade konkurrensfördelar. Resurser som har frigjorts 
ska också hjälpa organisationen att växa. I samma studie identifieras därmed 
några utmaningar vid implementering av lean inom sjukvården: 

Det finns en otydlighet kring vem som är kund inom sjukvården vilket 
också resulterar i att syftet med lean varierar mellan olika avdelningar på 
sjukhuset.
Denna otydlighet kring syftet med lean gör att det saknades en processyn i 
organisationen där fokus istället läggs på mindre förbättringsprojekt inom 
varje avdelning. Samarbete mellan avdelningarna är svårt att åstadkomma. 
Det saknas också ett formellt åtagande från högsta ledningen att arbeta 
enligt lean på ett strukturerat sätt. 

De ovan nämnda utmaningarna grundar sig i de kontextuella förutsättningar som 
finns inom sjukvården. Dessa kontextuella förutsättningar skiljer sig från de 
förutsättningar som finns i privat sektor. En av dessa skillnader är att det är mer 
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tydligt vem som är kund inom industrin medan kunden inom sjukvården kan 
vara både patient, anhörig eller politiker. En annan skillnad är att sjukvården 
oftast är budgetstyrd där efterfrågan på vård är relativt oförutsägbar. Resurser 
som frigörs genom de förbättringar som görs inom sjukvården används inte 
heller nödvändigtvis till att låta verksamheten växa (Radnor m.fl. 2012).

I en rapport visar IHI (The Institute for Healthcare Improvement) att de är fast 
övertygade om att lean i sjukvården, rätt använt, kan leda till en minskning av 
både tid, pengar och onödig energi inom vården (Miller 2005).  I samma rapport 
refererar de bland annat till Virginia Mason-sjukhuset som har gjort stora 
besparingar genom lean.

2.5 Hållbar organisationsutveckling 
Vad menas med hållbar organisationsutveckling? Begreppet hållbar utveckling
blev allmänt känt i mitten av 1980-talet genom den FN-tillsatta 
Bruntlandkommissionen som definierade hållbar utveckling som ”en utveckling 
som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov” (Brundtland 1987).

I rapporten ”Att lära för hållbar utveckling” (SOU 2004:104) menar man att 
hållbar utveckling handlar om att värna om framtida generationers behov 
samtidigt som dagens utvecklingsbehov tillgodoses för alla människor i alla 
länder. Begreppet tar sin utgångspunkt i en helhetssyn på människors och 
samhällens behov, förutsättningar och problem. Det grundläggande i begreppet 
hållbar utveckling är att ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och 
processer är integrerade (ibid.). När det gäller organisationsförändring så går 
Brännmark och Benn (2012) från detta makroperspektiv till ett mesoperspektiv 
genom att fokusera på det sociala och ekonomiska hållbarhetsbegreppet. De 
menar att hållbar organisationsutveckling handlar om förändring som görs i 
organisationen och som håller över tid. De menar vidare att en sådan förändring, 
enligt en sådan definition, inte behöver vara positiv för organisationen där den 
införts. Ett komplement till denna definition kan därför vara att de anställdas 
resurser ska återskapas snarare än förbrukas genom den förändring som 
genomförs i organisationen (ibid.). Ett sådant perspektiv på hållbar 
organisationsutveckling presenteras i Eklunds (1998) intressentmodell, se figur 
1. Denna modell pekar på att det i en organisations arbete mot hållbar utveckling 
bör tas hänsyn till att uppnå balans mellan de tre viktigaste intressenterna; 
arbetsgivare, kunder och anställda. Arbetsgivaren har behov av att sträva mot en 
effektiv och lönsam verksamhet. Vidare måste kundens behov av produkter och 
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tjänster med hög kvalitet och lämpligt pris tillgodoses. De anställda har behov 
av att i sitt arbete med att tillgodose arbetsgivarens och kundens behov få en god 
arbetsmiljö och en skälig lön. Om det sker en skev fördelning i dessa tre 
intressenters behov vid en organisationsutveckling så är det inte troligt att den 
utvecklingen blir hållbar över tid. Ett sådant arbete kan också bli mycket 
kostsamt för arbetsgivaren om denna obalans varar för länge. Som ett exempel, 
ur ett arbetsmiljöperspektiv, så är det tydligt att bra psykosocial arbetsmiljö ger 
bättre fysisk och psykisk hälsa, bättre trivsel, lägre personalomsättningar, färre 
sjukskrivningar samt mer engagemang och bättre prestationer (Spector 1986). 

Figur 1. Intressentmodellen som påvisar vikten av en balans 
mellan arbetsgivarens, kundens och de anställdas behov (Eklund 1998). 

Halvarsson (2013) påvisar en modell, hållbarhetskedjan, som mer detaljerat går 
in på vad som krävs av de ingående funktionerna eller rollerna i en organisation 
som arbetar med en hållbar organisationsutveckling. Hon menar att det i hållbar 
organisationsutveckling krävs ett engagemang från alla ingående funktioner och 
roller i organisationen; krävande resursgivare, aktivt ägarskap, strategisk 
styrning, kompetent ledning, engagerade medarbetare och kunder med 
inflytande, se figur 2. Det är också viktigt att målgruppen, det vill säga 
kunderna, patienterna, medborgarna eller anhöriga, har en aktiv och deltagande 
roll. De olika rollerna symboliseras av länkar (cirklar) som är kopplade till 
varandra. Det betyder i det här fallet att det råder engagemang och 
kommunikation mellan funktionerna och rollerna. Den röda tråden som löper 
genom alla länkarna symboliserar ett gemensamt lärande i organisationen i 
arbetet mot en hållbar utveckling (ibid.). 
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Figur 2. En modell, hållbarhetskedjan, som visar viktiga ingående funktioner eller roller vid 
hållbar organisationsutveckling (Halvarsson 2013).

Det är alltså viktigt att ha ett helhetsperspektiv på organisationer där både 
system, processer och människorna i dessa är påverkande faktorer. Rollenhagen 
(1997) beskrev MTO-begreppet där han menar att det i organisatoriska 
säkerhetsfrågor är viktigt att ta hänsyn både till människan (M), tekniken (T) 
och organisationen (O) samt samspelet dem emellan. En modell med ett MTO-
perspektiv vid organisationsutveckling är Porras och Robertsons (1992) modell, 
se figur 3. De menar att arbetet med att utveckla organisationer är ett mycket 
komplext arbete. Det är därför i detta arbete viktigt att, som vägledning, ha en 
tydlig modell som pekar på vilka de ingående och påverkande variablerna inom 
organisationen är och hur dessa relaterar till varandra. Dessa variabler är, enligt 
dem, kontext, vision, organisering, sociala faktorer, fysiska förutsättningar samt 
teknik. I dessa variabler ingår faktorer som mål, strategi, struktur, kultur, 
ledarskapsstil och teknik för informationsflöden för att nämna några (ibid.). 
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Figur 3. Porras och Robertsons (1992) modell med ett MTO-perspektiv på 
organisationsutvecklingsarbete. 

En MTO-modell för hållbart utvecklingsarbete inom sjukvården, med fokus på 
kvalitet och patientsäkerhet, är Carayons m.fl. (2006; 2014) så kallade SEIPS-
modell (Systems Engineering Initiative for Patient Safety), se figur 4. Denna 
modell har vidareutvecklats från Donabedians (1978) SPO-modell (Structure-
Process-Outcome). Donabedians (1978) modell, som är den mest välkända 
modellen för kvalitetsarbete inom sjukvården (Carayon m.fl. 2014), pekar på att 
sjukvårdskvaliteten beror av strukturen på arbetssystemet samt processerna i 
detta system. I SEIPS-modellen har Carayon m.fl. (2006; 2014) utökat SPO-
modellen där de förklarar vad som ingår i arbetssystemet (organisation, 
personer, fysisk miljö, arbetsuppgifter och teknologi) och processerna. Ett 
förtydligande har också gjorts kring vikten av återkoppling mellan resultat, 
processerna och arbetssystemet. Denna modell påminner om Porras och 
Robertsons (1992) MTO-modell där de båda modellerna pekar på att hela 
arbetssystemet, inklusive organisatoriska faktorer, måste vägas in för att ett 
organisationsutvecklingsarbete ska vara hållbart. 
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Figur 4. SEIPS-modellen, en MTO-modell som visar på sambandet mellan arbetssystemet 
och patientsäkerhet inom sjukvården (Carayon m.fl. 2006; Carayon m.fl. 2014). 

Det finns alltså flera modeller som illustrerar viktiga ingående faktorer som bör 
beaktas för att ett organisationsutvecklingsarbete ska vara hållbart. Dock är det 
så att de flesta försök till organisationsförändring misslyckas (Beer och Nohria 
2000; Bateman 2005), där projekten läggs ner eller uppsatta mål inte uppfylls. 
Hur kommer det sig? 

Langstrand (2012) menar att när lean implementeras i en organisation så sker det 
en anpassning av konceptet in i den befintliga kontexten, en slags översättning.
Denna översättning tros också vara nödvändig för att lean ska vara hållbart i den 
organisation som den implementeras i (ibid.). Oudhuis och Olsson (2011) samt 
Börnfelt (2006) menar för att lean ska vara hållbart i en svensk kontext, med 
dess sociotekniska bakgrund, så är delaktighet bland anställda och chefer en 
viktig socioteknisk hållbarhetsfaktor vid implementering av lean i svenska 
organisationer. Inte bara den svenska kontexten förespråkar ett sociotekniskt 
förhållningssätt vid utvecklingsarbete. Som tidigare nämnts är sjukvården en 
komplex organisation (Carayon m.fl. 2006) som är uppbyggd av komplexa 
strukturer och processer varför ett sociotekniskt perspektiv kan vara fördelaktigt 
även ur den synpunkten vid analys av ett organisationsutvecklingsarbete inom 
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sjukvården (Chisholm och Ziegenfuss 1986; Pasmore 1988; Niepce och 
Molleman 1998). 

2.5.1 Delaktighet 
Delaktighet som begrepp har utforskats och diskuterats under större delen av 
1900-talet inom arbetslivsforskningen. Delaktighet ansågs och anses fortfarande 
vara en viktig komponent inom Human Relations-rörelsen, den sociotekniska 
skolan, aktionsforskningstraditionen, organisationsutvecklingsskolan (OD), 
kvalitetsrörelsen och inom ergonomiområdet (Eklund 2000). Delaktighet som 
organisationsstrategi har också fått motstå mycket kritik (Klein 1984). Det råder 
dock idag en stor enighet om att delaktighet, rätt infört, är viktigt i arbetslivet 
(Eklund 2000). 

Delaktighet leder inte automatiskt till positiva effekter inom organisationen men 
om det införs på rätt sätt anses dock bevisen peka på många organisatoriska 
fördelar (Strauss 1998). De anställdas kompetens tas tillvara på ett bra sätt vilket 
skapar ägarskap kring utvecklade lösningar. Det ökar också motivation och 
engagemang hos de anställda (Lawler III 1986). Forskning visar vidare att det 
finns ett brett spektra av delaktighet från falsk och manipulativ delaktighet till 
sann och fullständig delaktighet (Wilson 1991). Arnstein (1969) illustrerar 
delaktighetsspektrat med en stege som delas in i olika grader av delaktighet från 
information, konsultation, dialog, inflytande till medbeslutande. Det finns ingen 
entydig definition på delaktighet. I en studie gjord av Eklund (2000) där chefer 
på olika organisatoriska nivåer uttryckte vad de ansåg vara delaktighet ringades 
fyra olika dimensioner in; kontroll, kommunikation, involvering och mänskligt 
hänsynstagande. Dessa fyra dimensioner passar väl in i Wilsons (1991) 
definition på vad sann delaktighet är; involvering av människor, i planering och 
kontroll av sina egna arbetsaktiviteter, med kunskap och makt, så att de kan 
påverka processer och resultat, för att nå önskvärda mål. Denna definition 
återspeglar också hur begreppet delaktighet har använts vid empiriinsamlingen 
till denna avhandling. 

Delaktighet samt kommunikation, social interaktion, gemensamma mål och 
samarbete är också faktorer som främjar hälsa på en arbetsplats (Ekberg m.fl. 
2009). Det har visat sig att hälsopromotion kan vara en indirekt motor i 
utvecklingsarbete och organisationsförändring. Hälsa och produktivitet i arbetet 
hör ihop. Om personalen inte har en positiv upplevelse av sin arbetssituation så 
kan inte heller en organisation bli optimalt effektiv. Hälsa bör därför ses som en 
strategisk resurs i organisationen. Hälsopromotion bygger idag på grundtanken 
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att både arbetsgivare och medarbetare vinner på att arbeta för goda 
förutsättningar för hälsan på arbetsplatsen. För att lyckas med ett hälsofrämjande 
arbete så förutsätter det samarbete och teamwork. Att delta genom att påverka 
och lära sig av gjorda misstag, så kallad double loop learning (Argyris 1977), är 
viktigt och har en positiv effekt på hållbarheten i en organisationsförändring
(Cherns 1976). Hanson (2004) menar att den kanske svåraste men ändå 
viktigaste uppgiften är att skapa former för delaktighet och samverkan som både 
leder till effektivitet i arbetet och tillgodoser det psykologiskt viktiga behovet av 
att känna sig betydelsefull.

2.5.2 Tydlighet 
Begreppet tydlighet (eller otydlighet) i roller har utforskats i ett stort antal 
forskningsstudier (Hickson 1966). Bliese och Castro (2000) menar att speciellt 
vid höga krav i arbetslivet har det visat sig viktigt för hälsan att uppleva sig ha 
både kontroll över sin arbetssituation och att tydligheten i ens roll upplevs som 
hög. De menar vidare att kontroll innebär att känna sig delaktig i viktiga beslut. I 
denna avhandling används samma definition som Bliese och Castro (2000), det 
vill säga med tydlighet i ens roll menas att veta vilka aktiviteter som man 
ansvarar för, det vill säga vilket ansvarsområde man har. Om båda dessa 
faktorer, kontroll och tydlighet i ens roll, upplevs som låga så upplevs 
möjligheten att påverka sin egen arbetssituation som låg vilket har en negativ 
effekt på hälsan (ibid.).

Organisationer utsätts ständigt för förändring varför osäkerhet har blivit ett 
vanligt förekommande dilemma för anställda. Tydliga mål, tydliga 
ansvarsområden och uppföranderegler skapar tydliga roller som minskar de 
anställdas osäkerhet i organisationen (Panaccio och Vandenberghe 2011). 
Shikdar och Das (2003) menar vidare att tydliga mål som personalen har deltagit 
i att sätta upp bidrar till en ökad produktivitet inom industrin. Om det sker en 
återkoppling till personalen kring dessa mål finns det också en stark korrelation 
mellan ökad arbetstillfredsställelse och ökad produktivitet (ibid.). Det har visat 
sig finnas, både inom privat och offentlig sektor, en stark koppling mellan 
tydlighet i roller och god arbetsförmåga. Tydliga mål kan förbättra 
arbetsförmågan som i sin tur påverkar medarbetarnas prestationer (Reineholm 
2013).



32

3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel visar på den teori som ligger till grund för de antaganden och 
metodval som har gjorts i forskningen och som presenteras i denna avhandling. 

För att kunna öka förståelsen kring vad som påverkar arbetet med att förbättra 
organisationer inom svensk sjukvård, i form av till exempel ett hållbart 
införande av lean, så har jag i min analys lutat mig mot en viss typ av tidigare 
forskning. Mitt antagande är att hållbarheten i dessa organisationers
förbättringsarbeten påverkas av att de införs i en kontext som är karaktäriserad 
av en socioteknisk miljö (Börnfelt 2006; Oudhuis och Olsson 2011; Sederblad 
m.fl. 2013). Detta antagande gör jag då svensk arbetsmiljö i allmänhet, och 
svensk sjukvård i synnerhet, påverkas av typiska sociotekniska förtecken där 
medbestämmande, demokrati och delaktighet anses vara viktiga 
hållbarhetsfaktorer (Chisholm och Ziegenfuss 1986; Börnfelt 2006; Oudhuis och 
Olsson 2011). Dessa faktorer tros härstamma från den så kallade ”Nordiska
modellen” som kännetecknas av att nordiskt arbetsliv, framför allt skandinaviskt 
arbetsliv, starkt styrs av politiska värderingar såsom en stark ansvarskänsla, 
demokrati och jämlikhet jämfört med länder utanför Skandinavien (Schiller 
1994; Ekman m.fl. 2011).

Utöver det ovan beskrivna perspektivet på svenskt arbetsliv anses 
organiseringen inom svensk sjukvård vara komplex. Denna organisering 
karaktäriseras av hierarkier och starka professioner som påverkar styrningen av 
sjukvården (Östergren och Sahlin 1998; Brorström och Nilsson 2008; Macinati 
2010). Också ur det perspektivet så är det därför, enligt Niepce och Molleman 
(1998), fördelaktigt att ha ett sociotekniskt perspektiv vid analys av införande av 
lean i en kontext som karaktäriseras av just hög grad av komplexitet och 
förändrade förutsättningar. Vidare menar Clegg (2000) att Cherns (1976; 1987) 
tio sociotekniska principer kan fungera väl vid en analys av hållbarheten i ett 
förbättringsarbete i sådan miljö. Jag har därför i min analys lutat mig mot dessa 
tio principer.  

Vidare har Halvarsson och Öhman Sandberg (2009) pekat på viktiga 
förutsättningar för att ett förbättringsarbete ska vara hållbart. De menar att det 
behövs en balans mellan struktur (organisering och innehåll) och process 
(delaktighet och lärande) i ett sådant arbete. De menar vidare att det behövs en 
struktur i organiseringen av förbättringsarbetet som bidrar till tydlighet och 
sammanhang. För att en anpassning av förbättringsarbetet ska kunna ske till den 
lokala miljön och de förutsättningar som gäller där är det viktigt att dessa 
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strukturer samspelar med processer av lärande och delaktighet. Jag har därför i 
min analys också använt mig av deras hållbarhetsmodell för att se hur de 
organisatoriska strukturerna, i form av gemensamma mål och tydliga 
ansvarsområden, och processer av delaktighet och lärande kan kopplas mot de 
sociotekniska hållbarhetsfaktorerna, det vill säga Cherns tio sociotekniska 
principer (Cherns 1976; Cherns 1987). Detta i en strävan mot att förtydliga vilka 
faktorer som påverkar hållbarheten i förbättringsarbetet i en socioteknisk miljö 
såsom svensk sjukvård. Halvarsson och Öhman Sandberg (2009) menar vidare 
att forskare tillsammans med deltagare från organisationer tillsammans kan 
analysera hur balansen ser ut mellan struktur och de rådande processerna av 
lärande och delaktighet. Detta förfarande kallas för interaktiv forskning och de 
menar att sådan forskningsansats kan bidra till ett hållbart förbättringsarbete 
genom att skapa lärprocesser som mjukar upp och förändrar strukturerna (ibid.). 

3.1 Interaktiv forskning 
Traditionell akademisk forskning har blivit kritiserad för att inte följa med och 
återspegla den snabba utvecklingen i dagens samhälle. Kritiker menar att 
forskning av idag behöver utföras närmre verklighetens praktik. De menar 
vidare att utveckling av nya teorier inte gynnas av isolering från praktiken utan 
bör istället ske genom nätverkande, möten, gemensamt utvecklingsarbete och 
debatter med yrkeslivet (Ellström m.fl. 1999; Svensson m.fl. 2002). Som en 
konsekvens av denna kritik har nyare forskningsansatser utvecklats som 
fokuserar mer på en gemensam utvecklingsprocess mellan praktiker och 
forskare. Interaktiv forskning är ett exempel på en sådan forskningsansats 
(Aagaard Nielsen och Svensson 2006). 

I interaktiv forskning ligger fokus på ett gemensamt lärande där både forskare 
och deltagare utvecklas under denna lärprocess, se en modell för interaktiv 
forskning i figur 5. Deltagarna har en viktig roll i forskningen där analysen och 
därmed lärandet sker tillsammans med forskaren/forskarna. Syftet för deltagarna 
är att få ökad förståelse kring de processer som finns i organisationen samt en 
förståelse kring hur dessa processer påverkar arbetet. Denna förståelse ökar 
förutsättningarna för att personalen också ska kunna bidra och delta i arbetet 
med att försöka förbättra processerna i verksamheten (Svensson m.fl. 2002). 
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Figur 5. Modell för interaktiv forskning (Ellström 2008).

Enligt Ellström och Kock (2011) så är det övergripande syftet med interaktiv 
forskning att (1) ta fram ny vetenskaplig kunskap inom akademin (vetenskap), 
(2) utveckla organisationer genom nya innovationer (praktik) och (3) att främja 
ett gemensamt lärande mellan både forskare och deltagarna i organisationerna. 
Det gemensamma lärandet är med andra ord ett typiskt karaktärsdrag inom 
interaktiv forskning. Att kritiskt analysera genom ett gemensamt lärande är 
faktorer som är kända för att ha en positiv inverkan på hållbarheten i ett 
förbättringsarbete (ibid.). 

I forskningsprojektet Verksamhetslyftet har de utförda analysseminarierna 
(Brännmark och Halvarsson 2011) använts som metod i den interaktiva 
forskningsansatsen. Vid dessa analysseminarier har gemensamma 
problemfrågeställningar identifierats, tolkats och analyserats mellan forskarna 
och deltagarna. Genom den gemensamma analysen har det empiriska materialet 
inte bara validerats utan ett gemensamt lärande har också genererats. Den 
gemensamma analysen har summerats i rapporter som har skickats till 
deltagarna vid seminariet. 

För mig har det varit viktigt att mina forskningsresultat kommer praktiken till 
nytta, så långt som det är möjligt. Utifrån det perspektivet men också ur ett 
hållbarhetsperspektiv har jag därför valt att ha en interaktiv ansats i min 
forskning.
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4 Metod 
I detta kapitel redogörs för de metoder som har använts i forskningen rörande 
informationssökning, datainsamling och analys av insamlad data. 

4.1 Informationssökning 
Information har samlats in genom att söka bland befintlig forskning inom 
områden som rör hållbar organisationsutveckling, organisering, sjukvård, lean 
produktion, lean sjukvård, socioteknik och delaktighet för att nämna några. 
Genom att närvara vid doktorandkurser och seminarium har jag fått initial 
information om lämplig litteratur. Denna litteratur har ökat min förståelse för 
ämnet och väglett mig mot ytterligare litteratur. När referenserna varit kända har 
jag framför allt sökt efter denna litteratur i databasen Google Scholar, som är en 
stor litteraturdatabas. Då en öppen sökning gjorts efter litteratur inom olika 
forskningsområden har detta gjorts i KTHB:s (Kungliga Tekniska Högskolans 
bibliotek) litteraturdatabas. Databasen Scopus har också använts. Exempel på 
sökord som har använts är lean, lean produktion, lean sjukvård, hållbar
utveckling, socioteknik och delaktighet.

4.2 Datainsamling 
De tre artiklar som presenteras i slutet av denna avhandling består av en 
jämförande teoretisk studie, en kvalitativ studie samt en kvantitativ studie. Den 
teoretiska studien, Organizational Change through Interactive Research or a 
Consultant’s Intervention - Reflections about pros and cons (på svenska Hållbar
organisationsförändring genom interaktiv forskning eller konsultinsats – för och 
nackdelar), kom till som ett resultat av att jag deltog vid kursen i Interaktiv 
forskning, 7,5 hp, vid Helix Vinn Excellence Centre2. Mycket av den litteratur 
som refereras till i den artikeln har hämtats från den kursen. 

I den kvalitativa studien, Managerial Challenges in Creating Sustainable 
Development Work (Lean) - An interactive case study from socio-technical 
perspectives (på svenska Organisatoriska hinder i chefers arbete med att driva 
hållbart utvecklingsarbete (lean) - En interaktiv studie med ett sociotekniskt 
perspektiv), har metoderna fokusgruppsintervjuer (Stanton m.fl. 2004) och 
halvstrukturerad telefonintervju (Kvale och Torhell 1997) använts. 

2 HELIX VINN Excellence Centre är ett flervetenskapligt forskningscenter vid Linköpings universitet som 
arbetar med arbetslivsfrågor utifrån ett partnerskap mellan universitet, industri, offentlig sektor och 
arbetsmarknadsorganisationer. Se http://www.liu.se/helix/?l=sv.
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I den kvantitativa studien, Sustainable Development Work (Lean) in Swedish 
Healthcare - A longitudinal and quantitative study concerning effects of goal 
settings on participation (på svenska Hållbart utvecklingsarbete (lean) inom 
svensk sjukvård – En longitudinell och kvantitativ studie om effekterna av mål 
på delaktighet), har empirin hämtats från en enkätstudie som utfördes i 
forskningsprojektet Verksamhetslyftet vid två tillfällen (2011 och 2013).

4.2.1 Fokusgruppsintervjuer 
En fokusgruppsintervju (Stanton m.fl. 2004; Wilson och Corlett 2005; 
O'Donnell m.fl. 2007) är en slags gruppintervju där intervjuaren ställer öppna 
frågor till en grupp av människor samlade i samma rum. Fokusgrupper har 
använts för att generera empiriskt material sedan 1920-talet (Morgan 1997).

Anledningar till varför fokusgruppsintervjuer valdes var: 

Målgruppen, det vill säga första linjens chefer inom psykiatrin, är (1) 
upptagna personer som är svåra att få tag på samt att (2) ämnet som skulle 
diskuteras ansågs vara känsligt varför bedömningen gjordes att det skulle 
vara lättare att dela känslig information med personer med liknande 
erfarenheter (O'Donnell m.fl. 2007) 
Ett stort antal åsikter kan samlas in under kort tid (Stanton m.fl. 2004) 
Fokusgruppsintervjuerna används som en plattform för gemensam 
reflektion och lärande (Wilson och Corlett 2005) 

I den kvalitativa studien utfördes två rundor med fokusgruppsintervjuer med 
första linjens chefer inom psykiatrin på ett svenskt universitetssjukhus. Av 27 
chefer deltog 24 av dem där de delades in i fyra olika fokusgrupper. Vid 
gruppindelningen förespråkades en god blandning mellan cheferna där de 
representerade olika enheter inom divisionen. I en grupp var dock alla chefer 
från en och samma enhet. Vid den andra omgången av fokusgruppsintervjuer så 
deltog 12 av de tidigare 24 cheferna. De flesta av cheferna var kvinnor (75%) 
och deras utbildningsbakgrund varierade (16 specialistsjuksköterskor, en 
sjuksköterska, tre psykologer, två arbetsterapeuter och två kuratorer). Ingen av 
cheferna var utbildad psykiatriker. Som moderator i fokusgruppintervjuerna 
agerade författaren till den här avhandlingen. En doktorandkollega tog 
anteckningar under mötet. Mötet inleddes med att informera om att ett 
deltagande i intervjun var frivilligt. Deltagarna fick också godkänna att 
intervjuerna, som varade i två timmar, spelades in med diktafon. 
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Den första rundan av intervjuer fokuserade på (1) chefernas syn på lean i 
allmänhet, deras erfarenheter från att arbeta med lean, hur de planerade att 
använda lean samt vad de trodde sig behöva för att arbeta med en hållbar lean-
implementering. 

Den andra rundan av intervjuer fokuserade på (2) den sociotekniska analys som 
hade gjorts av den första rundan intervjuer. Vid dessa möten diskuterades även 
pågående lean-aktiviteter vid de olika enheterna. Det huvudsakliga syftet med 
den andra rundan av intervjuer var att validera den gjorda analysen och att 
återge dessa resultat till grupperna som ett led i den interaktiva 
forskningsansatsen.

Resultaten från fokusgruppsintervjuerna summerades i åtta olika rapporter. 
Dessa rapporter skickades, via mejl, till de deltagande cheferna för 
godkännande. Alla cheferna informerades om att dessa rapporter skulle 
användas som forskningsmaterial samt som stöd i psykiatriska divisionens 
arbete med att designa en utbildning i lean. Vid analysen av intervjumaterialet 
gav utvecklingschefen vid divisionen kompletterande information när så 
behövdes.

4.2.2 Halvstrukturerad intervju 
En halvstrukturerad intervju (Kvale och Torhell 1997) gjordes över telefon med 
utvecklingschefen för psykiatridivisionen i den kvalitativa studien. Denna 
intervju gjordes som en ytterligare validering av den gjorda analysen. Vid 
intervjun användes en intervjuguide. Intervjuguiden innehöll frågor som rörde 
tydlighet i lean-arbetet, i roller och mål, samt eventuella konsekvenser av detta. 
Anteckningar fördes under tiden telefonintervjun varade. Analys och tolkning 
gjordes i direkt anslutning till färdigställandet av anteckningarna. 

4.2.3 Enkätstudie 
Inom ramen för forskningsprojektet Verksamhetslyftet utfördes en longitudinell 
enkätstudie under perioden 2011-2013. Enkäten skickades ut via e-mejl och 
adresser hämtades från administrativa kontaktpersoner vid de ingående 
enheterna i studien. Två sjukhus och tre kommuner i Sverige deltog i studien. 
Enkätstudien genomfördes i två steg där 1381 personer svarade på den första 
enkäten (65% svarsfrekvens) och 1139 personer besvarade den andra enkäten 
(svarsfrekvens 51%). 894 personer svarade på både den första och den 
uppföljande enkäten.
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Enkätstudien har försökt fånga hur hållbara lean-satsningarna i svenska 
offentliga verksamheter är. Särskilt fokus har legat på arbetsmiljö och hälsa men 
också andra faktorer som påverkar hållbarheten i ett utvecklingsarbete. Enkäten 
skickades ut med 14–18 månaders mellanrum. På så sätt kunde utvecklingen i 
personernas uppfattning om arbetsmiljö och egen hälsa följas (mellan de 
personer som svarat på båda enkäterna). Enkätfrågorna var indelade i olika 
index; Leanutbildning, Leanexponering, Tydlighet (i organisationen), 
Chefsnärvaro, Delaktighet, Utvecklingsinriktning, Måltydlighet samt några olika 
hälsoindex.

I denna avhandling presenteras resultat från enkätstudien då den andra studien 
fortfarande pågick. Totalt hade 811 personer från de två sjukhusen besvarat den 
andra enkäten (jämfört mot 1103 personer vid den första enkäten) och 
svarsfrekvensen låg då på 45% (totalt 1010 svaranden från både sjukhus och 
kommuner vid detta tillfälle). Särskilt fokus låg på att analysera om det fanns ett 
samband mellan tydlighet, måltydlighet och delaktighet i organisationen. Det 
empiriska materialet jämfördes även mot referensmaterialet Det nya arbetslivet
(Oxenstierna m.fl. 2008), som är en enkätstudie från 2009 som representerar det 
svenska allmänna arbetsmiljötillståndet i både näringsliv och offentlig sektor. 

4.3 Analys 
I studien, Organizational Change through Interactive Research or a 
Consultant’s Intervention - Reflections about pros and cons, har en jämförelse 
gjorts mellan en aktionsforskare, interaktiv forskare och en konsult. Som stöd i 
den analysen har Svenssons (2007) modell använts där ansvar för forskning och 
praktik, mål, validitet och roll har utgjort jämförande faktorer. Resultatet av 
analysen presenteras i en modell som inspirerats av Ellströms (2008) modell för 
interaktiv forskning. 

Fokusgruppsintervjuerna i den kvalitativa studien, Managerial Challenges in 
Creating Sustainable Development Work (Lean) - An interactive case study from 
socio-technical perspectives, har analyserats ur ett sociotekniskt perspektiv. 
Cherns (1976; 1987) tio sociotekniska principer har representerat detta 
sociotekniska perspektiv där de har använts till att gruppera uttalanden från 
cheferna i fokusgrupperna. Antalet uttalanden under respektive princip 
indikerade vilka principer som var mer eller mindre påverkande (indirekt eller 
direkt påverkande) i den aktuella miljön. Resultatet från den sociotekniska 
analysen integrerades sedan i en modell för hållbart utvecklingsarbete, 
inspirerad av Halvarsson och Öhman Sandberg (2009). 
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I den kvantitativa studien, Sustainable Development Work (Lean) in Swedish 
Healthcare - A longitudinal and quantitative study concerning effects of goal 
settings on participation, utfördes en korrelationsanalys mellan medelvärdet för 
indexen tydlighet, måltydlighet och delaktighet genom att använda Spearmans 
test (-1< rho <1). Signifikansnivån sattes till 5%.
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5 Sammanfattning av ingående arbeten 
I detta kapitel presenteras resultat och slutsatser som har dragits i de artiklar 
som genererats från det empiriska forskningsmaterialet. 

Att driva hållbar organisationsutveckling är komplext där system, processer och 
personerna i dessa påverkar utgången av detta arbete. Ett annat sätt att uttrycka 
det på är att man kan se på hållbar organisationsutveckling ur ett makro-, meso- 
och mikroperspektiv. Makroperspektivet visar här på en övergripande 
systemnivå, mesoperspektivet på organisationsnivå och mikroperspektivet på 
arbetsplatsnivå. Tanken med de tre artiklarna har varit att försöka öka 
förståelsen kring hållbar organisationsutveckling inom sjukvården genom att 
titta på alla dessa tre nivåer. Artiklarnas upplägg och dess olika perspektiv 
illustreras i tabell 1. 

Tabell 1. Perspektiv och upplägg i presenterade artiklar.
Artikel I Artikel II Artikel III

Titel Hållbar
organisationsförändring
genom interaktiv forskning
eller konsultinsats

Organisatoriska hinder
i chefers arbete med
att driva hållbart
utvecklingsarbete
(lean)

Hållbart
utvecklingsarbete (lean)
inom svensk sjukvård

Perspektiv Makro (system) Meso (organisation) Mikro (arbetsplats)
Empirisk källa Akademisk litteratur Första linjens chefer

inom svensk psykiatri
Chefer, läkare och
anställda inom svensk
sjukvård

Metod Jämförande
litteraturstudie

Fokusgruppsintervjuer
Halvstrukturerad
telefonintervju

Longitudinell enkätstudie

5.1 Artikel I – Hållbar organisationsförändring genom interaktiv forskning 
eller konsultinsats 
(Organizational Change through Interactive Research or a Consultant’s 
Intervention)

Artikel ett är ett konferensbidrag som bygger på en litteraturstudie där en 
jämförelse görs mellan interaktiv forskning och aktionsforskning. En jämförelse 
görs också mellan dessa båda forskningsinriktningar och konsultarbete vid 
arbete med att förändra en organisation. 

Resultatet i denna artikel visar på att forskare med en interaktiv forskningsansats 
kan bidra i arbetet med en hållbar organisationsutveckling. Syftet med den 
interaktiva forskningen är att (1) ta fram ny akademisk kunskap (vetenskap), (2) 
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utveckla organisationer (praktik) och (3) att skapa ett gemensamt lärande för 
både forskare och praktiker. Ett gemensamt lärande genom kritisk analys ökar 
sannolikheten för att organisationsutvecklingen ska vara hållbar. Kritik som 
riktats mot interaktiv forskning är att den tar längre tid i anspråk jämfört med 
traditionell forskning samt att den ofta endast bygger på kvalitativ forskning 
som ligger för nära praktikernas egna intressen.

Som slutsats i denna artikel föreslås en kompletterande interaktiv 
forskningsmodell. I denna modell tar en konsult alternativt en aktionsforskare 
ansvaret för att driva utvecklingen framåt, tillsammans med praktikerna, medan 
den interaktiva forskaren tar ansvar för den kritiska utvärderingen för att på så 
sätt främja en gemensam lärprocess. 

5.2 Artikel II – Organisatoriska hinder i chefers arbete med att driva hållbart 
utvecklingsarbete (lean) 
(Managerial Challenges in Creating Sustainable Development Work 
(Lean))

Artikel två är en tidsskriftartikel som är inskickad för publicering. Artikeln 
bygger på en kvalitativ studie där 24 första linjens chefer inom svensk psykiatri 
har intervjuats, i fokusgrupper, om deras erfarenheter och syn på lean. Målet 
med artikeln var att identifiera vilka förutsättningar första linjens chefer inom 
svensk psykiatri behöver för att driva hållbart utvecklingsarbete, i det här fallet 
vid implementering av lean. 

För att kunna utvärdera hållbarheten i lean-satsningen valdes en socioteknisk 
analysmodell, Cherns tio sociotekniska principer (Cherns 1976; Cherns 1987). 
Detta gjordes med anledning av den värderingsgrund som det svenska 
arbetslivet vilar på, den så kallade nordiska modellen (Schiller 1994; Gustavsen 
2011), som vilar på värden som demokrati, ansvar och jämställdhet (Ekman 
m.fl. 2011). För att lean ska vara hållbart i en svensk kontext behöver en 
implementeringsstrategi vila på dessa sociotekniska värderingar. En viktig 
faktor, som representerar dessa sociotekniska värderingar, är delaktighet i 
arbetslivet (Oudhuis och Olsson 2011). 

Resultatet från denna studie visade på att nivån av delaktighet var låg bland 
första linjens chefer och följaktligen deras underställda. Detta tros bero av en 
otydlighet i strukturerna i organisationen, där både mål och ansvarsområden är 
otydliga.  
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Otydliga mål gjorde att det var svårt för första linjens chefer att prioritera tid i 
lean-arbetet. Dessa otydliga mål gjorde det också svårt att följa upp det lean-
arbete som utfördes vilket resulterade i förlorade lärtillfällen. Denna brist på 
lärande försvårade också en fortsatt delaktighet bland både chefer och anställda. 

Lean förespråkar tvärfunktionella processer i organisationen där fokus ligger på 
att försöka effektivisera dessa processer. Gamla strukturer inom 
sjukvårdsorganisationen gjorde det svårt för första linjens chefer att nu se sin 
nya roll där man inte enbart skulle ta initiativ till att driva förbättringsarbete utan 
också ha en processyn i arbetet. De hade svårighet med att förstå vilken typ av 
makt och befogenhet de hade i att driva förbättringsarbetet, där både 
budgetansvar och deras roll gentemot läkarnas roll i förbättringsarbetet var 
otydlig. Dessa otydliga ansvarsområden mellan chef och läkare skapade 
osäkerhet och frustration som försvårade samarbete, delaktighet och en 
gemensam lärprocess. 

Som slutsats presenteras en modell för att i det fortsatta arbetet kunna arbeta mot 
en hållbar lean-implementering i den aktuella studien. Denna modell har likheter 
med Donabedians (1978; 1980) modell, som är välkänd vid kvalitetsarbete inom 
sjukvården. Donabedians modell visar att både struktur och processer i 
organisationen kommer påverka kvaliteten inom sjukvården. I den presenterade 
modellen i denna artikel framförs vikten av en tydlighet i strukturerna i 
organisationen, både mål och ansvarsområden, för att kunna skapa processer av 
delaktighet och lärande vid implementeringen av lean. Detta i syfte att skapa en 
hållbar organisationsutveckling. 

5.3 Artikel III - Hållbart utvecklingsarbete (lean) inom svensk sjukvård 
(Sustainable Development Work (Lean) in Swedish Healthcare) 

Artikel tre är ett konferensbidrag som bygger på en longitudinell enkätstudie 
som skickades till två svenska universitetssjukhus (2011-2013). Chefer, läkare 
och anställda inom sjukvården svarade på enkäten. Bland de svarande var det en 
viss överrepresentation från psykiatrin (mellan 50-60% av de svarande). 

Delaktighet anses vara en stark hållbarhetsfaktor vid organisationsutveckling 
inom svensk sjukvård. Därför undersöktes i denna artikel om det i en större 
population kan påvisas vad som premierar delaktighet i dessa organisationer. 
Antagandet, som grundades i den föregående kvalitativa studien, var att tydliga 
strukturer, mål och ansvarsområden, premierar delaktighet. 
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Resultat från studien visade på en stark korrelation (rho=0,55, p<0,05) mellan 
delaktighet och en tydlighet i ansvarsområden i organisationen både vid 
mättillfälle ett och vid mättillfälle två. Däremot var graden av delaktighet 
relativt oförändrad över tid. Dessutom fanns det vid mättillfälle två ingen 
särskilt stark korrelation (rho=0,33, p<0,05) mellan tydliga mål och tydliga 
ansvarsområden.

En slutsats som drogs från denna studie var att den upplevda graden av 
delaktighet kan premieras av en tydlighet i ansvarsområden i organisationen 
inom svensk sjukvård. En annan slutsats var att den svaga kopplingen mellan 
tydliga ansvarsområden och tydliga mål kan bero av antingen brist på uppsatta 
mål eller uppföljning kring dessa. Oavsett så bedöms de organisatoriska 
förutsättningarna, vad gäller tydlighet i strukturerna i organisationen ha en 
inverkan på graden av delaktighet och därmed hållbarheten i arbetet med att 
implementera lean. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel förs en diskussion kring resultaten från studierna med syfte att 
knyta ihop resonemanget i avhandlingen. I slutet av kapitlet görs reflektioner 
kring de metodval som har gjorts vid empiri-insamlingen samt den analys som 
har gjorts.

6.1 Ökad konkurrens kräver ständig utveckling 
Globalisering, ändrade marknadsförhållanden med ändrad demografi har gjort 
att konkurrensen i världen har ökat. För att möta denna konkurrens har det blivit 
allt vanligare att arbeta med att förändra organisationer i syfte att utveckla dem 
mot ökad effektivitet. Uttryck som ständiga förbättringar är vanligt 
förekommande där organisationer ständigt behöver arbeta med att förbättra sig. 
Detta gäller även sjukvården. Sjukvården är uppbyggd på byråkratiska och 
professionella principer för att i grund och botten säkerställa en god vård. Den 
organisatoriska utvecklingen inom sjukvården har gått långsammare jämfört 
med organisationer inom den privata sektorn. I den privata tillverkningsindustrin 
har den ökade marknadskonkurrensen, med framför allt låga löner och 
massproduktion av standardvaror i Sydostasien och Sydamerika, lett till olika 
metoder för att effektivisera produktionen (Sandkull och Johansson 1996). Inom 
tillverkningsindustrin har koncept som lean produktion (lean) (Womack m.fl. 
1990) vuxit sig starkt. Lean bygger på en strategi av att ständigt förbättra 
organisationen mot lägre tillverkningskostnader med bibehållen eller ökad 
kvalitet på produkterna – att göra mer med mindre. När svenska politiker 
beslutade att sjukvården skulle anpassas mot samma organisatoriska tänk som 
inom privat sektor, New Public Management (NPM), fick lean en stark spriding 
även inom dessa organisationer. Mycket av de lean-metoder som används idag 
inom svensk sjukvård bygger just på ständiga förbättringar (Mazzocato m.fl. 
2010) där anställda idag kan få höra;

”Du har två arbetsuppgifter; du ska göra ditt jobb och du ska förbättra sättet 
ditt arbete görs på.” 

6.2 Hållbar utveckling 
Beroende på hur förbättringsarbetet görs så har resultatet, enligt forskning, fallit 
olika väl ut i dessa organisationer. Dock är det så att de flesta försök till 
implementering av lean och att förändra organisationer misslyckas (Beer och 
Nohria 2000; Bateman 2005). Bedömningen är att lean i skandinaviska länder 
har en annorlunda karaktär jämför med till exempel Nordamerika eller södra 
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Europa (Sederblad m.fl. 2013). Finns det anledning att tro att det skandinaviska 
förhållningssättet till lean gör det mer hållbart jämfört med andra länder? 

Langstrand (2012) menar för att lean ska vara hållbart så måste lean översättas
in i den kontext där det ska användas. I en svensk kontext bedöms delaktighet 
bland anställda vara en stark hållbarhetsfaktor på grund av historiska 
organisatoriska värderingar som demokrati och medbestämmande (Sandberg 
1982; Sederblad m.fl. 2013), en så kallad socioteknisk tradition. Vid utveckling 
av svenska organisationer är det därför viktigt att inte bara fokusera på att 
effektivisera systemen eller processerna i organisationen. För en hållbar 
utveckling är det också viktigt att ta hänsyn till det sociala systemet där fokus 
läggs på att ha engagerade medarbetare (Börnfelt 2006; Shah och Ward 2007). 

Också ur ett läroperspektiv är delaktighet en stark hållbarhetsfaktor då det är 
viktigt att medarbetarna i organisationen måste få möjlighet att lära av sina 
misstag för att kunna göra förbättringar (Cherns 1976). För att ett 
organisationsutvecklingsarbete ska vara hållbart är det viktigt att de som berörs 
av förändringarna har möjlighet att delta genom att förstå, påverka men också 
lära sig av gjorda misstag, så kallad double loop learning (Argyris 1977). För att 
nå uppsatta mål är det därför viktigt att kontinuerligt utvärdera 
förändringsarbetet för att på så vis skapa ett lärande. Även ur ett hälsoperspektiv 
har det visat sig att sann delaktighet har en positiv effekt på den psykosociala 
arbetsmiljön för de anställda (Ekberg m.fl. 2009). Abrahamsson och Johansson 
(2013) kopplar god psykosocial arbetsmiljö mot hållbar arbetsorganisation 
genom att skriva: 

”Att människor blir friska av att vara på jobbet, trivs, har inflytande och får 
utvecklas och lära tillsammans är en grundläggande del av en hållbar, 
innovativ, effektiv och lönsam arbetsorganisation – och även av ett väl 
fungerande näringsliv och samhälle.”

6.3 Tydlighet som främjar delaktighet 
Tydliga mål och ansvarsområden skapar tydliga roller vilket minskar de 
anställdas osäkerhet i organisationen (Panaccio och Vandenberghe 2011). Att 
känna kontroll genom att vara med och ta beslut kring uppsatta mål innebär att 
vara delaktig. Inom industrin har forskning också visat att delaktighet har en 
positiv effekt på produktiviteten (Bliese och Castro 2000; Shikdar och Das 
2003).
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I artikel två, i denna avhandling, Organisatoriska hinder i chefers arbete med att 
driva hållbart utvecklingsarbete (lean), framkom det att första linjens chefer i 
fallstudien upplevde en osäkerhet kring vilka mål som gällde i lean-arbetet. 
Denna osäkerhet försvårade inte bara uppföljning kring arbetet utan de otydliga
målen gjorde det också svårt att prioritera tid i arbetet med lean. Det är därför 
något nedslående när Berlin och Kastberg (2011) menar att det kan vara 
omöjligt att ha tydliga mål inom offentlig sektor då det finns flera olika mål som 
inte sällan är motstridiga. Att utveckla organisationer är ett komplext arbete och 
att utveckla sjukvårdsorganisationer, som styrs av politiker, som motsvarar 
medborgarnas förväntningar på god vård, är ett mycket komplext arbete. Som 
Halvarsson (2013) visar i sin hållbarhetsmodell, se figur 2, så krävs ansvar och 
engagemang från alla intressenter i organisationen då de alla, från politiker till 
brukare, påverkar utvecklingen av en sjukvårdsorganisation. Även om det ligger 
utanför omfattningen av det empiriska materialet i denna avhandling så bör det 
nämnas att en tydlighet i politikernas ansvarsområde också tros vara viktig för 
att nå hållbar organisationsutveckling. Blomqvist (2007) lägger fram en något 
cynisk bild av politiker där hon menar att politikers främsta mål inte är att styra 
sjukvårdsorganisationerna utan istället att framstå inför väljarna som att de gör 
det. I artikel två framkom det att politiker följde upp verksamheten med hjälp av 
olika mätmetoder. Dock förstod inte de anställda syftet med mätningarna och 
tyckte dessutom att gjorda mätningar inte gav användbar och rättvisande 
information. Det framkom också att posten som sjukhusdirektör byttes ut under 
den pågående studien där den ersättande sjukhusdirektören ändrade strategi från 
ett lean-fokus till att fokusera på balanserade styrkort istället. Denna otydlighet i 
strategi bland politiker och sjukhusdirektör tros också avspeglas i den otydlighet 
som upplevs i målen med förbättringsarbetet längre ner i organisationen.

Första linjens chefer inom svensk sjukvård har en arbetssituation karaktäriserad 
av oklarheter i arbetsrollen och hög arbetsbelastning (Rosengren 2008). I artikel 
två framkom också att de upplevde en otydlighet i deras roller som ansvariga 
för att införa lean. Denna otydlighet manifesterades i att de som ansvariga för 
implementeringen av lean inte hade budgetansvar och därmed inte hade 
befogenheter att ta beslut om investeringar i lean-arbetet. Otydligheten 
manifesterades även i förhållandet mellan första linjens chefer och läkarna i 
organisationen där läkarna upplevdes som mindre benägna att delta i arbetet 
med lean.
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Svensk sjukvård är sedan långt tillbaka en byråkratisk organisation uppbyggd av 
hierarkiska strukturer och professioner där läkarna har en stark ställning. Även 
om läkarna har en stark ställning bedöms den upplevda oviljan bland läkarna att 
delta i lean-arbetet i fallstudien leda till en upplevd ojämlikhet i lean-arbetet. 
Denna ojämlikhet kan vara intressant att analysera ur både ett makt- och 
genusperspektiv. I denna avhandling har jag istället valt att ha ett demokratiskt 
perspektiv i arbetet mot att nå gemensamma mål i organisationen. Ur detta 
perspektiv tros därför den upplevda ojämlikheten i studien strida mot den 
kontextuella värderingsgrund av demokrati och delaktighet som finns bland de 
anställda i organisationen.  

För att stärka ett hållbart organisationsutvecklingsarbete inom svensk sjukvård 
behöver det läggas fokus på de organisatoriska förutsättningarna så att skapa 
delaktighet bland de anställda. Som både artikel två och tre, Hållbart
utvecklingsarbete (lean) inom svensk sjukvård, antyder behöver 
ansvarsområdena mellan ansvariga för lean-arbetet och övriga chefer samt 
läkare tydliggöras. Fokus i denna avhandling ligger därför på vikten av tydlighet 
i mål och ansvarsområden hos chefer, läkare och anställda inom sjukvården för 
att skapa delaktighet i förbättringsarbetet. 

Det är viktigt att förtydliga att tydlighet, så som det avses i denna avhandling, 
handlar om tydliga strukturer där det tydligt framgår vilka mål som är uppsatta 
och vad som ingår i de ansvarsområden som ska påverka utvecklingen mot dessa 
mål. Syftet med tydliga strukturer är att skapa engagemang, delaktighet och 
gemensamt lärande i arbetet med att förbättra verksamheten. En tydlighet i 
ansvarsrollen som chef eller ansvarig för en lean-implementering handlar 
således inte om att man i sitt ledarskap styr verksamheten genom att ”peka med 
hela handen” och delar ut tydliga order. Tydlighet handlar inte heller om att 
tydliggöra och förstärka distansen mellan chefer, professioner och anställda 
inom sjukvården. Sådant förfarande kan istället minska graden av delaktighet i 
organisationen. 

6.4 Tydlig delaktighet i hela organisationen – hur hänger det ihop? 
För att illustrera de olika ansvarsområdena som påverkar hållbarheten i 
organisationsutvecklingsarbetet i svensk sjukvård har dessa satts in i 
Halvarssons (2013) hållbarhetsmodell, se figur 6. Om politiker och 
sjukhusdirektör, se hållbarhetskedjan, inte är tydliga i de mål som gäller och tar 
ansvar för sina ansvarsområden i att visa intresse och ställa krav på ledningen så 
kommer det att få effekter längre ner i kedjan. Om första linjens chefer inte 
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känner till uppsatta mål och där ansvar och befogenheter inte motsvarar 
uppställda krav så försvårar det arbetet med att engagera och motivera 
medarbetarna att vara delaktiga i utvecklingsprocessen. Detta kan i slutändan få 
effekter i form av försämrad vårdkvalitet för vårdtagaren och dess anhöriga.

Organiseringen i svensk sjukvård bygger på en politisk styrning där starka 
professioner har ett starkt inflytande. Brist på tydlighet från politikerna vad 
gäller värderingar och mål samt ett upplevt ojämlikt ansvar i arbetet med 
ständiga förbättringar skapar oengagerad sjukvårdspersonal. Lågt engagemang 
får negativ konsekvens på delaktigheten och lärandet, således då även på 
hållbarheten i arbetet med att utveckla organisationen. 

Figur 6. Hållbarhetsmodell, visandes olika ansvarsområden, i svensk sjukvård, inspirerad av 
Halvarsson (2013). 

I denna avhandling värderas inte lean utifrån om det är positivt eller negativt 
som strategi i svensk sjukvård. En hållbar implementering av lean förutsätter 
snarare att alla intressenter, se hållbarhetskedjan, upplever en sådan satsning 
som positiv där denna satsning bygger på engagemang och delaktighet. 

I förordet nämnde jag att jag medvetet (och säkert också omedvetet) ser på 
organisationer som fotbollslag. Låt oss säga att arbetet med att stärka 
hållbarheten i organisationsutvecklingsarbetet i svensk sjukvård jämförs med ett 
fotbollslag som arbetar med en hållbar satsning mot fotbolls-VM. Då skulle 
följande liknelse kunna göras: 
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Politikerna behöver, som fotbollsdomarna (alternativt Svenska Fotbolls-
förbundet), vara närvarande (på spelplanen) och tydliga i sin styrning av 
organisationen (jämför fotbollsmatchen). Första linjens chefer (jämför 
lagledarna i fotboll) behöver mandat att leda arbetet med att skapa delaktighet 
och engagemang bland de anställda. De anställda, med starka professioner 
(jämför fotbollsspelarna med starka profiler), står på en värdegrund av 
demokrati och delaktighet, anser jag. Delaktighet krävs för att skapa ett 
engagemang mot tydliga mål så att leda mot en hållbar satsning i att utveckla 
organisationen (jämför att nå fotbolls-VM). 

Pia Sundhage, svenska damlandslagets förbundskapten i fotboll, menar att man 
som ledare för ett lag behöver skapa förtroende på ett demokratiskt sätt där hon 
säger:

”Laget är större än jaget och när det funkar att ha soloartister som bildar en 
orkester är det som allra roligast. Som ledare är jag ansvarig för riktningen, 
och att göra det tillsammans med andra är roligast.” (”10 frågor till Pia 
Sundhage”, Annika Hällqvist i Fönstret, en tidning från ABF, hämtad 2014-01-
15).

Det ska bli spännande att se om damlandslagets utveckling under ledning av Pia 
Sundhage, med hennes värderingsgrund och stöd av Svenska Fotbollsförbundet 
(SvFF), når en hållbar utveckling mot VM-slutspel i Kanada 2015. Det ska bli 
lika intressant att följa om chefer inom svensk sjukvård, under påverkan av 
starka professioner och med stöd av tydliga politiker, når en hållbar 
implementering av lean. 

6.5 Reflektion kring metodval och resultat 
Interaktiv forskning har fått motstå i princip samma typ av kritik som riktats mot 
aktionsforskning som forskningsansats. Några röster från denna kritik är att det 
är svårt att balansera intressen från både den akademiska och den praktiska 
världen. Det kan då vara svårt att hålla distans så att kunna göra en kritisk 
analys. En annan kritik är att stort fokus läggs på kvalitativa studier med knappt 
något kvantitativt perspektiv (Ellström och Kock 2011). Den största delen av 
denna avhandling vilar på en kvalitativ studie där fokusgruppsintervjuer har 
använts som metod (artikel två). Fördelen med att använda fokusgrupp istället 
för individuella intervjuer är att det skapar en dynamik i gruppen som ökar 
förståelsen kring utvecklingsprocessen (O'Donnell m.fl. 2007). Fokusgrupperna 
antogs också ha en positiv påverkan på utvecklingsprocessen då deltagarna fick 



50

möjlighet att utbyta erfarenheter dem emellan kring strategier som de valt att 
använda i sitt egna lean-arbete. Detta förhållningssätt antogs skapa delaktighet 
och lärande (Wilson och Corlett 2005) inte bara i fokusgrupperna utan också 
mellan chef och medarbetare vid respektive enhet i organisationen. Ur 
forskarens perspektiv skapas möjlighet till en heltäckande bild av verkligheten 
genom att gruppens gemensamma samtalsbehov pekar på de viktigaste 
påverkande faktorerna i utvecklingsprocessen.

Inom forskningen, framför allt den kvantitativa forskningstraditionen, används 
begrepp som validitet och reliabilitet. Med reliabilitet menas att det ska vara 
möjligt att upprepa gjorda mätningar och då komma fram till samma resultat. 
Med validitet menas att det som önskas mätas verkligen mäts (Kvale m.fl. 
2009). Vänje (2005), som i sina studier också har haft en interaktiv 
forskningsansats med kvalitativa metoder, menar: 

”Det kan bli motsägelsefullt att använda sig av begrepp som står för 
upprepbarhet och mätning i studier där den kunskapsteoretiska ansatsen bland 
annat öppnar upp för kontextens betydelse (att varje organisation är unik), det 
oförutsägbara och aktörernas individuella erfarenhet.”

Jag har därför i min interaktiva forskningsansats haft ett likande förhållningssätt 
som Vänje (2005), där jag indirekt tagit hänsyn till validitet och reliabilitet 
genom att: 

Beskriva mitt tillvägagångssätt i forskningsprocessen så detaljerat som 
möjligt 
Återkoppla till berörda personer för att få till stånd en dialog och lärande 
kring tolkningen av empirin 

I den kvalitativa studien gjordes en återkoppling till grupperna vid 
fokusgruppstillfälle två. Kontinuerlig återkoppling gjordes till utvecklingschefen 
inom den psykiatriska divisionen. En återkoppling kring hela analysen erbjöds 
också grupperna. Dock dök endast två chefer upp vid denna återkoppling. Då 
cheferna i studien uttalade sig om läkarnas deltagande, eller snarare brist på 
deltagande, så skulle studiens validitet stärkas av att ha kompletterats med 
läkarnas egen syn på sitt deltagande i lean-arbetet. Att så få chefer dök upp vid 
den avslutande återkopplingen kan bero av att lean inte längre ansågs vara en 
strategi i verksamheten samt att dessa chefer har väldigt mycket att göra. Att 
strategin hade bytts mot balanserade styrkort var också anledningen till varför 
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studien om lean inom svensk sjukvård inte följdes upp med 
fokusgruppsintervjuer med läkarna. 

En annan kritik mot interaktiv forskning är att det som forskare är svårt att 
behålla en kritisk distans och i den aktuella studien dras med i den rådande 
kulturen och lokala teorier (Wallo 2008). Vid tillfället för 
fokusgruppsintervjuerna planerade cheferna för en omtalad flytt till nya lokaler. 
Lean användes som en strategi för att anpassa organisationen till dessa nya 
lokaler. Det bör därför beaktas att det i mötet mellan cheferna kan ha funnits en 
önskan om att söka förståelse och stöd hos andra chefer i de utmaningar och 
frustrationer som de då ställdes inför. Fokusgruppsintervjuerna kan därför ha fått 
karaktären av en klagomur. För att behålla min objektivitet som forskare vid 
analys av det empiriska materialet har min analys diskuterats vid konferenser 
och seminarier. Diskussioner har också förts med handledare och professorer vid 
både Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och HELIX Vinn Excellence centre3

som båda utgörs av en stark forskarmiljö representerande olika 
forskningsprinciper. 

I min strävan mot hög validitet i forskningsresultaten har en blandning av olika 
metoder använts; jämförande litteraturstudie (artikel ett), kvalitativ (artikel två) 
och kvantitativ studie (artikel tre), så kallad metodtriangulering (Jick 1979). 

I den kvantitativa studien (artikel tre) är det en förskjutning bland de svarande 
mot den psykiatriska divisionen. I efterhand kunde denna studie ha stärkts av att 
göra en medelvärdesjämförelse mellan den psykiatriska divisionen och den 
övriga populationen för att se om de uppvisade stora svarsskillnader. Då 
analysen genomfördes innan enkätstudien var avslutad så rekommenderas därför 
en medelvärdesjämförelse vid en uppföljande analys av detta enkätmaterial. 

När man som forskare arbetar nära personer och tillsammans reflekterar kring 
deras situation är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter så att de deltagande 
inte upplever ett integritetsöverskridande. De valda metoderna i 
forskningsprojektet Verksamhetslyftet har etikprövats och godkänts i Regionala
etikprövningsnämnden i Linköping. Vid inledningen av fokusgruppsintervjuerna 
har metodupplägget vid intervjuerna också presenterats för de deltagande 
cheferna som muntligen har godkänt detta upplägg. Genererade rapporter från 
fokusgruppsintervjuerna har mejlats och godkänts av de deltagande cheferna. 

3 HELIX VINN Excellence Centre är ett flervetenskapligt forskningscenter vid Linköpings universitet som 
arbetar med arbetslivsfrågor utifrån ett partnerskap mellan universitet, industri, offentlig sektor och 
arbetsmarknadsorganisationer. Se http://www.liu.se/helix/?l=sv.
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7 Slutsatser 
I detta avslutande kapitel knyts tidigare resonemang samman till gjorda 
slutsatser. Reflektioner görs också kring vilka framtida forskningsfrågor som 
behöver besvaras för att öka den vidare förståelsen kring hållbar 
organisationsutveckling inom svensk sjukvård.

Frågeställningarna som ställdes inledningsvis i denna avhandling var (1) hur kan 
forskning stärka hållbart organisationsutvecklingsarbete? och (2) hur kan 
hållbart utvecklingsarbete (lean) inom svensk sjukvård stärkas?  

En kritisk analys tillsammans med första linjens chefer har stärkt det pågående 
organisationsutvecklingsarbetet (lean) i fallstudien genom att de ansvariga för 
lean-implementeringen fått möjlighet att reflektera, förstå och lära sig av andra 
chefers erfarenheter i detta arbete. Genom den interaktiva forskningsansatsen 
har ett gemensamt lärande mellan forskaren och första linjens chefer inom 
svensk psykiatri genererat nya kunskaper kring hur hållbart utvecklingsarbete 
(lean) inom svensk sjukvård kan stärkas. 

För att stärka hållbarheten i utvecklingsarbete (lean) i svensk sjukvård måste 
denna strategi anpassas till den aktuella kontexten. Vid implementering av lean 
måste en slags översättning av lean-principerna ske. Det svenska 
sjukvårdssystemet är ett komplext system som är uppbyggt på byråkratiska, 
professionella och demokratiska principer, där delaktighet har svårt att hävda 
sig, som en demokratisk princip och naturlig komponent vid 
organisationsutveckling. 

Delaktighet och en god arbetsmiljö, en värdegrund som bland annat finns inom 
sociotekniken och i den skandinaviska arbetslivstraditionen, har visat sig vara en 
viktig hållbarhetsfaktor. När lean, eller annan form av 
organisationsutvecklingsarbete, ska implementeras i svensk sjukvård är det ur ett 
hållbarhetsperspektiv viktigt att det finns en delaktighet bland alla intressenter i 
organisationen, eller i organisationens hållbarhetskedja (politiker, 
sjukhusdirektör, chefer, läkare, anställda, vårdtagare och anhöriga). 

Tydliga strukturer, mål och ansvarsområden, är kopplade till delaktighet i 
organisationen. Genom den skandinaviska traditionen av delaktighet finns goda 
kontextuella förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete. Detta arbete tar tid 
och kräver engagemang och en tydlighet från alla funktioner i det svenska 
sjukvårdssystemet.
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7.1 Framtida forskning 
De slutsatser som har dragits i denna avhandling har genererat tankar kring 
ytterligare forskning och förståelse som bör sökas i framtida studier. I denna 
avhandling har det empiriska materialet samlats in på framför allt en 
administrativ nivå i sjukvårdsorganisationen. Det skulle därför vara intressant att 
följa upp läkarnas samt övrig sjukvårdspersonals syn på vad som genererar 
delaktighet i en lean-implementering i svensk sjukvård. Förslagsvis genomförs 
ytterligare fokusgruppsintervjuer med en grupp av läkare samt en grupp 
representerande övriga sjukvårdsarbetare som arbetar med lean.  

Det skulle också vara intressant att undersöka vilka metoder som kan hjälpa 
första linjens chefer i svensk sjukvård att främja delaktighet bland anställda, 
genom att tydliggöra strukturerna i organisationen och följa upp uppsatta mål. 
Förslagsvis genomförs en undersökande observationsstudie vid en 
sjukvårdsenhet som använder sig av olika lean-verktyg för att tydliggöra och 
följa upp lean-arbetet på enheten. 

Delaktighet och tydlighet kan påverka de anställdas hälsa. Det rekommenderas 
därför att i en fördjupad studie undersöka effekterna från delaktighet och 
tydlighet på hälsa och arbetsmiljö.
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