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SAMMANFATTNING 

I dag ställs höga krav på effektivitet, tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och 

sjukvården. Utvecklingssatsningarna har som syfte att sträva efter en så god och 

kvalitativ vård som möjligt samt att använda sina resurser på ett kostnadseffektivt 

sätt, dock glöms ofta medarbetaren bort i dessa sammanhang.  

Syftet med denna magisteruppsats är att studera vilken påverkan förbättrings- och 

utvecklingsarbetet inom vården har på medarbetaren vid ett akutsjukhus. Studien 

belyser olika frågställningar såsom vad förändringarna betyder för den anställdes 

arbetshälsa, med avseende på stress, krav och kontroll. Ett annat syfte är att utifrån 

olika perspektiv belysa frågeställningen om de nya arbetsmetoderna förändrat 

personalens arbetsförutsättningar. Studien behandlar endast de områden som berör 

den anställdes påverkan inom ramen för det professionella utövandet av 

yrkesrollen, den behandlar ej frågeställningar om hur den anställde påverkas 

utanför arbetet. 

Studien har utförts med hjälp av en kvalitativ metodinriktning i form av en 

fallstudie, där två vårdavdelningar på Norrtälje sjukhus, tillhörande TioHundras 

sjukvårdsområde har studerats. Studien utfördes genom semistrukturerade 

intervjuer. Den teoretiska referensramen arbetades fram med hjälp av 

vetenskapliga artiklar och böcker. 

Resultatet visar att de anställda upplever mindre stress i arbetet efter att ett flertal 

förändringsprojekt har genomförts. Detta har också genererat en minskad känsla av 

krav och kontroll och en bättre balans i arbetslivet. Studien pekar på att de 

anställdas arbetsförutsättningar har förändrats i en positiv riktning genom att en 

tillåtande miljö för förändringar har skapats. En viktig slutsats är; för att lyckas i ett 

förändringsarbete i denna verksamhet är de anställdas delaktighet samt tillit till 

ledningen av största vikt, såväl som att förstå innebörden av att 

förändringsmetoderna måste anpassas till den aktuella verksamheten samt att ha en 

förståelse och ett förhållningssätt till den egna organisationen. 

 

Nyckelord: Lean healthcare, Involvement, leadership, approach, coordination, 

supervisor’s impact, gender, well-being, hierarchy. 
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ABSTRACT 

Today the high standards of efficiency; accessibility och quality within healthcare 

is very high. The aim for the development efforts is to seek for as good quality care 

as possible and to use the resources in a cost effective manner, however, the 

employee is often forgotten in these contexts.  

The aim of this master thesis is to study the impact of improvement and 

developments in the health sector on the employee. The study highlights different 

questions as: What the changes mean for the employee´s health, in terms of stress, 

demands and control. Another aim on the basis of different perspective is to 

illustrate the issue if the new methods changed the employee´s working conditions. 

The study covers only the areas that affect the employee´s within the professional 

practice of the professional role. Questions about how the employee is affected 

outside work will not be addressed in this thesis. 

The study was conducted using a qualitative method, focus in the form of a case 

study. Two wards at Norrtälje hospital within TioHundras healthcare field have 

been studied. The study was conducted through semi-structured interviews. 

Scientific articles and books were used for the theory study.  

The result shows that employees experience less stress at work, which also 

generates a reduced sense of demands and control. The study reveals that 

employee´s working conditions have changed for the better; a permissive 

environment for changing processes has been created.  

 

An important conclusion is; to succeed in a change process the participation of the 

employees and their trust in the management, is the utmost importance as well as 

to understand the implications of that change method must be adapted to the 

particular environment. It is also very important to have an understanding and an 

approach for its own organization. 

 

Keywords: Healthcare, involvement, leadership, approach, coordination, 

supervisor’s impact, gender, well-being, hierarchy. 
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FÖRORD 

De senaste åren har det skett radikala förändringar inom hälso- och sjukvård med 

avseende på organisationen, ledarskap och medarbetarskap. Som tidigare verksam 

inom vården har jag alltid haft ett stort intresse för och många frågeställningar 

kring hur vårdens organisation påverkar såväl medarbetaren som vårdtagaren.  

Det har därför varit en stor förmån att få bedriva denna magisteruppsats inom detta 

område. Jag vill rikta ett stort tack till Johanna Luoto Sundström, 

utvecklingsstrateg på TioHundra för möjligheten att genomföra denna studie. Ett 

stort tack till enhetscheferna på avdelning 3 och akutmottagningen på Norrtälje 

sjukhus för att ni ställt er tid till förfogande. Vidare vill jag tacka respondenterna 

som deltagit i intervjustudien och delat med sig av sina erfarenheter och tankar runt 

förändringsarbete. Ett särskilt tack till min handledare Annika Vänje, avdelningen 

för ergonomi, teknik och hälsa på KTH, som bistått med sin kunskap och sitt stöd i 

arbetet med rapporten. Till sist vill jag tacka min familj och vänner som stöttat mig 

under skrivprocessen.    
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1 Introduktion  
____________________________________________________________________________________ 

I första kapitlet beskrivs bakgrund till studien. Därefter presenteras 

verksamhetsområdet där studien har utförts samt en kortare presentation om hur 

verksamheten är uppbyggd och deras förbättrings- och utvecklingsarbete. 

____________________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund  

Idag ställs höga krav på effektivitet, tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och 

sjukvården. Detta har lett till en snabb spridning av olika former av utvecklings- 

och managementmetoder. Utvecklingssatsningarna har som syfte att sträva efter en 

så god och kvalitativ vård som möjligt och att använda resurserna på ett 

kostnadseffektivt sätt, dock glöms ofta medarbetaren bort i dessa sammanhang. 

De förändringar som idag genomsyrar hela hälso- och sjukvårdsområdet påverkar 

såväl den så kallade effektiviteten, ledarskapet, medarbetarskapet som 

förändringsbetingelserna (Kullén Engström, 2009). Med andra ord påverkas både 

kunden, i detta fall patienten som den egna personalen. Förändringarna inom 

sjukvården uppmärksammas ofta i media och i följande rapport om 

implementering av Lean från Universitetssjukhuset i Lund skriver man följande: 

 En avsaknad av engagemang från ledningen och införandet av de nya metoderna 

kan i många fall ses som en metod för att styra verksamheten på lokal nivå, istället 

för att få en förståelse för att ett lyckat Lean arbete skall ses som en filosofi för 

förändringsarbete på lång sikt (Anhede e Lord, 2009) (s 2).  

Det som är viktigt att förstå är att Lean och förbättringsarbete inte är ett projekt, 

det har ingen tydlig början och inget slut. Syftet är att kunna förbättra 

verksamheten successivt och arbeta med ständiga förbättringar kontinuerligt och på 

lång sikt (Anhede e Lord, 2009). Vid strukturförändringar är det viktigt att 

medarbetaren ges möjlighet till såväl delaktighet som att också kunna balansera 

sina åtaganden i en process (Kullén Engström, 2009). 

 Hur påverkas då de anställda av alla förändringsprocesser som sjukvården utsätts 

för? 
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En förändringsprocess ställer höga krav på att alla är delaktiga inom processen. 

Forskning visar att det finns tydliga tendenser till negativa effekter av en 

förändring om inte de anställda och ledningen har god kommunikation och en 

positiv inställning till förändringar (Sandkull et al., 2008). Många menar också att 

personalen inom vården lägger för mycket tid på administrativt arbete och inte på 

vårduppgifterna (Fölster et al., 2003). 

Vidare visar litteraturstudier också att all strävan efter effektivitet och 

förändringsarbete inom vården kan leda till stress. I en artikel i Sunt liv beskrivs att 

de vårdanställda ofta glöms bort i utvecklingsprojekt inom vården 

(www.suntliv.se). Forskaren Thomas Andersson som intervjuas i artikeln menar att 

det kan bero på att medarbetarskapet är svagt utvecklat. Medarbetarna i vården 

brinner oftast för sina arbetsuppgifter och bemötandet av patienten, men många är 

inte så engagerade i relationen till organisationen. Sjukhuset är främst en plats där 

de utövar sitt yrke. För många innebär utvecklingsarbete att sitta i möten, och att 

det stjäl tid från det riktiga arbetet, det vill säga patienterna. Thomas Andersson 

menar vidare att stressen inom sjukvården också påverkar de anställda. Hypotesen 

är att anställda som känner sig pressade av akuta arbetsuppgifter är mindre 

benägna att förändra sitt sätt att jobba (www.suntliv.se). 

Det finns idag få vetenskapliga studier om hur managementmodeller och 

förändringsprocesser inom vården påverkar de anställda. Verksamheterna själva 

tittar främst på effekten av förändringen i form av kundnöjdhet, effektivitet, ökad 

produktivitet och en minskning av kostnader (Hellqvist e Mathiesen, 2008). Detta 

kan vara högst förståeligt när kunden är i fokus och många bolag är beroende av att 

vara kostnadseffektiva. Hälso- och sjukvården är idag mer sårbar då flertalet av 

många sjukhus går igenom strukturella förändringar i form av ägarbyten, 

sammanslagningar och förändrade driftsformer (Kullén Engström, 2009). 

Idag nämns Lean healthcare och värdebaserad vård som några av de vanligaste 

begreppen av de managementmetoder som används inom utveckling och 

förändringsarbete inom vården. De flesta sjukhus arbetar med någon form av 

managementmetod för att effektivisera och förbättra organisationen. 

Litteraturstudier visar att 9 av 10 sjukhus i Sverige har påbörjat ett arbete med 

Lean de senaste 5 åren (Weimarsson, 2011). Många försöker att applicera nya 

http://www.suntliv.se/
http://www.suntliv.se/
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tankegångar och framförallt inom området flödestänkande och Lean (Rognes e 

Åhlström, 2009). 

Förbättringarna möjliggör att patienter får snabbare vård och det blir högre kvalitet 

i vårdprocesserna (Rognes e Svarts, 2012) men en del menar dock att Lean, som en 

av de aktuella metoderna, inte alls fungerar inom vården (Bertholds, 2010). 

Överläkare Eric Bertholds (Bertholds, 2010) menar i en artikel i läkartidningen att 

det inom många områden inte går att mäta resultat i siffror när vården består av ett 

flertal faktorer. Han menar att förbättringsarbetet kostar pengar på bekostnad av 

det viktiga, att resurser skulle kunna ägnas åt att ta hand om patienter istället för 

administrativa processer. Bertholds menar vidare att personalen bland annat blir 

beordrad att genomgå föreläsningar om Lean, Lean -spel i internatform mm. Han 

är negativ till att detta sker på ett flertal sjukhus utan någon kostnadsberäkning, än 

mindre några planer för effektivitetsutvärdering, vilket är en självklarhet när nya 

medicinska metoder skall utvärderas.  

Lean som begrepp skapar med andra ord starka reaktioner från många håll. Det 

krävs rätt förutsättningar för att Lean skall få fäste inom vården och det kräver 

engagerade och närvarande ledare.   

Alla sjukhus är dock inte negativa till ett aktivt förändringsarbete. Många sjukhus 

väljer idag att arbeta med andra metoder än Lean, det kallas för ett Lean-inspirerat 

arbetssätt. Ett flertal sjukhus i Sverige har arbetat framgångsrikt med både Lean-

konceptet och ett Lean-inspirerat arbete, som exempel kan nämnas, Södertälje 

sjukhus, Karolinska sjukhuset, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Danderyds 

sjukhus för att nämna några (Rognes et al, 2012).  

En del sjukhus väljer att starta sitt förändringsarbete med en Lean-filosofi för att 

sedan utveckla ett eget koncept som passar deras verksamhet bättre (Rognes et al, 

2012). Andra gör tvärtom, genom tidigare erfarenheter av managementmetoder 

utvecklas nya sätt att arbeta tillsammans med ett Lean-inspirerat arbetssätt. Ett 

exempel på det är Norrtälje sjukvårdsområde som sedan 2009 har arbetat med ett 

systematiskt förbättringsarbete som påminner om Lean. De kallar sin metodik för 

Operational Development (OD) (Rognes et al, 2012). 

Det står helt klart att olika filosofier och metoder för förbättringar inom vården 

måste modifieras för att passa i vård- och omsorgsmiljön. Ett problem är att 
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organiseringen och styrningen idag kan försvåra införandet av nya organisatoriska 

förändringar och bromsar effekterna av genomförda förändringar (Rognes et al, 

2012). Förändringsarbete inom sjukvården är komplext, mångtydigt och svårt att 

utvärdera. Denna rapport skall besvara några av de frågor vi ställer oss. 

Vad betyder förändringarna för personalens arbetshälsa med avseende på stress, 

krav och kontroll? 

 

Har de nya arbetsmetoderna förändrat personalens arbetsförutsättningar? 
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1.2 TioHundra  

 

1.2.1  Projektet TioHundra  

Inom ramen för denna fallstudie intervjuades utvecklingsstrateg för TioHundra, 

Johanna Luoto Sundström. Hon berättar om deras verksamhet och hur projektet 

TioHundra startade samt vilka mål de har med projektet i framtiden. För 

intervjuunderlag hänvisas till bilaga 1.  

År 2006 startades projektet TioHundra som ett unikt samarbete mellan Norrtälje 

kommun och Stockholms läns landsting. Bakgrunden till samarbetet var ett förslag 

som lades fram redan 2003 och som bland annat skulle innebära att Norrtälje 

sjukhus skulle upphöra vara ett akutsjukhus och istället ombildas till ett 

närsjukhus. Förslaget mötte en intensiv debatt och landstinget och Norrtälje 

kommun började titta på andra möjligheter till en fördjupad samverkan mellan 

parterna. Det hela resulterade i projektet TioHundra.  

Syftet med projektet var att pröva en ny möjlighet att förbättra vårdkedjorna, gapen 

mellan olika huvudaktörer och att integrera sjukvårdsverksamheten. På lång sikt 

såg man också en möjlighet att förbättra det ekonomiska läget för inblandade 

aktörer. Detta innebar ett unikt samarbete mellan landstingsfullmäktige i 

Stockholms läns landsting, kommunfullmäktige i Norrtälje kommun och 

sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun. Tillsammans med 

kommunalförbund för ägarsamverkan som reglerar ägarfrågor för bolaget bildar 

detta tillsammans vårdbolaget TioHundra. För illustration och struktur se bild 1 

nästa sida (Internt material från TioHundra). 
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Bild 1. Illustration av struktur och ansvarsfördelning inom TioHundra. Källa: Internt material 

från TioHundra.  

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje har det övergripande ansvaret för 

sjukvård och omsorg för Norrtäljes invånare. Visionen är att kunna möta varje 

individs behov och önskemål och att ingen kund skall falla mellan stolarna. Man 

har också en strävan att verksamheterna skall samarbeta över gränserna och alltid 

ha kunden i centrum. De olika verksamheter som idag ingår i TioHundra är främst 

(Internt material från TioHundra): 

Barn, ungdom och familjeverksamhet: Barnmottagningen, barnavårdscentraler etc. 

Funktionsstöd och service: Barnboenden, vuxenboenden, korttidshem för barn och 

unga, rehabiliteringsverksamhet  

Hemtjänst och sjukvård: Service och omvårdnad, trygghetsjour som svarar på larm 

dygnet runt. 

Norrtälje sjukhus: Akutmottagning, intensivvårds- och anestesiavdelning, 

operationsavdelning, röntgen, specialist mottagningar, kliniker för ortopedi, 

kirurgi, medicin och geriatrik. 

Primärvård/ Vårdcentraler: rehabilitering och stressrehabilitering . 
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Psykiatri/Vuxenpsykiatri med specialist mottagningar: Barn- och 

ungdomspsykiatri, 

Vård- och omsorgsboende: Boende för äldre personer och för personer med 

demenssjukdom. 

 

1.2.2 Förbättrings- och utvecklingsarbetet inom TioHundra  

Inom TioHundra pågår ett aktivt arbete med ständiga förbättringar. Initiativet togs 

ursprungligen av dåvarande divisionschef (2006)  som var mycket intresserad av 

Lean och förbättringsarbete. De första åren innebar att implementera metoder, 

arbetssätt och rutiner för att kunna utföra både kommunal och 

landstingsverksamhet under samma tak. En utmaning låg i att integrera 

verksamheterna och få systemen att hänga ihop. Utvecklings- och 

förändringsarbetet tog fart runt 2009.  

I denna fallstudie så studeras hur förbättrings- och utvecklingsarbetet påverkar de 

anställda samt vikten av hur organisationen arbetar med förändringsprocessen. 

Inom TioHundra arbetar de med ett flertal av de metoder som presenteras i denna 

rapport. Något som är av vikt är att förbättringsarbetet anpassas till den egna 

verksamheten och dess förutsättningar. Ett flertal olika metoder som har sin 

utgångspunkt från den japanska filosofin används i förbättringsarbetet. Syftet är att 

eftersträva allas medverkan och att nå uppsatta mål för verksamheten och att 

samtidigt uppnå en attraktiv arbetsplats för de anställda. En gemensam inriktning 

eftersträvas bland de anställda. Förbättringsarbetet drivs genomgående i hela 

bolaget och på alla nivåer med början på ledningsnivå. Det finns både i det dagliga 

arbetet samt i ett långsiktigt perspektiv och drivs genom förbättringsgrupper som 

har kontinuerliga möten om vad som bör förbättras på respektive avdelning och 

sektion. Stöd och uppföljning sker sedan från ansvariga chefer på linjenivå. Man 

arbetar med ett flertal olika metoder och arbetssätt som har utvecklats för att passa 

den egna verksamheten. Då varje avdelning och verksamhetsområde är specifik har 

metoderna anpassats för olika syften och målgrupper. Metoder och arbetsätt som 

hämtats från den japanska filosofin är bland annat Kaizen, Sex Sigma, TQM, Lean 

Produktion, TPS – Toyota Produktion System och Kanban. Information om dessa 

begrepp hänvisas till kapitlet teoretisk referensram sid 18.  
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Målen för förbättringsarbetet är en ständig strävan efter att bedriva en verksamhet 

som har ett värde för kunden. Indikationer kan vara från kund, anhörig, ändringar i 

behov från kund, målriktning eller synpunkter. Det kan också vara indikationer 

från anställda, ändringar i lagar, föreskrifter eller andra avvikelser. 

Förbättringsarbetet kan också utgå från förväntningar hos omvärlden eller en 

teknisk utveckling. TioHundras vision är att bedriva en verksamhet som på lång 

sikt skall vara ett föredöme för andra delar i länet och även i Sverige. Det är idag 

unikt att en kommunal verksamhet och landstingsverksamhet har sammanslagits. 

Målet är att utveckla nya och integrerade verksamhetsformer för att uppnå en 

större effektivitet och flöden i den samlade verksamheten . 

När ett problem upptäcks ses processen över genom att analysera och förbättra 

eller skapa nya processer. Varje avdelning och sektion arbetar löpande med att 

identifiera kvalitetsbrister i processerna och förbättra kvaliteten internt och externt. 

Exempel på verktyg som används i förbättringsarbetet är bland annat:  

 

Riskanalyser, orsak verkan diagram och värdeflödesanalyser. Genom att använda 

dessa verktyg finns det möjlighet att kartlägga ett värdeflöde för en produkt eller 

tjänst och upptäcka eventuella slöserier. Enligt den ursprungliga Lean-teorin finns 

sju slöserier. Dessa är väntan, onödiga rörelser, överproduktion, överarbete, 

omarbete, lager och transporter. Därtill har man adderat enligt en senare Lean- 

teori medarbetarnas outnyttjade kreativitet (Blücher, 2008). 

Innan förbättringsgruppen avslutar sitt arbete med ett pågående projekt så 

genomförs en utvärdering och uppföljning. I utvärderingen inkluderas också 

arbetet med mätetal och ett antal frågeställningar för att få en indikation om att 

projektet är inne på rätt spår. Som avslutning dokumenteras arbetet noggrant. 

Inom TioHundra pågår ett kontinuerligt arbete utifrån socialstyrelsens krav enligt 

SOSFS 2011:9 “vårdgivare skall inrätta ett ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete”(2011:9, 2011).  

Vårdbolaget arbetar också kontinuerligt med enkätundersökningar hos personal för 

att förbättra verksamheten. I dec 2013 infördes ett ökat stöd i vårdkedjan för 

personer som är 65 år och äldre (Internt material från TioHundra). 
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1.2.3 Mål inför framtiden 

I intervjun berättar verksamhetens utvecklingsstrateg vidare om deras mål och 

visioner. Hon menar att de långsiktiga målen inför 2016 är att vara en föregångare 

inom sammanhållna vård- och omsorgsprocesser, att vara ett förstahandsval för 

vård och omsorg samt att alla medarbetare skall vara ambassadörer för TioHundra. 

 

 Avslutningsvis menar hon att deras projekt inom TioHundra bara har börjat och att 

det finns alltid mer att utveckla inom deras verksamhet:  

 

“Det viktiga är att arbeta med förändringarna långsiktigt, ibland misslyckas vi, 

men det gäller att inte ge upp, ledorden är att det skall kännas naturligt att tänka 

förändring och det finns alltid möjligheter att göra saker ännu bättre”. 



 

17 
 

2 Syfte 
_____________________________________________________________________________________ 

I detta kapitel beskrivs kortfattat syfte, frågeställning och avgränsningar med 

studien samt vilka metoder som använts för att arbeta med projektet. För mer 

ingående beskrivning om metoder och tillvägagångssätt hänvisas till kap 4 Metod. 

_____________________________________________________________________________________ 

2.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur förändringsarbetet på Norrtälje 

sjukhus, tillhörande TioHundras sjukvårdsområde har påverkat de anställdas 

arbetsförutsättningar och hälsa. De två huvudfrågor som ställs är:  

Vad betyder förändringarna för personalens arbetshälsa med avseende på stress, 

krav och kontroll? 

Har de nya arbetsmetoderna förändrat personalens arbetsförutsättningar? 

Studien skall också ge en återkoppling till uppdragsgivaren TioHundra om de nya 

metoder och arbetssätt som implementerats har lyckats.  

2.2 Avgränsningar och metod 

Denna magisteruppsats behandlar endast de frågeställningar som tagits fram enligt 

ovan. Studien behandlar endast de områden som berör den anställdes påverkan 

inom ramen för det professionella utövandet av yrkesrollen, frågeställningar om 

hur den anställde påverkas utanför arbetet ingår ej i denna studie. Intervjustudien 

begränsades till att studera två avdelningar på Norrtälje sjukhus, en akutmottagning 

och en kirurgi/urologiavdelning. Studien har utförts delvis genom en kvalitativ 

intervjustudie samt en litteraturstudie. På respektive avdelning utfördes en 

intervjustudie av en sjuksköterska och en undersköterska. Utöver detta intervjuades 

enhetschef (avdelningschef) för samtliga avdelningar och utvecklingsstrateg för 

TioHundra. Totalt utfördes 7 intervjuer, samtliga var av kvalitativ semistrukturerad 

form.  

Den teoretiska referensramen arbetades fram med hjälp av vetenskapliga artiklar 

och böcker.  
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3 Teoretisk referensram 
_____________________________________________________________________________________ 

Kapitlet behandlar teorier och tankesätt runt förändringsarbete inom sjukvården 

och tar upp de mest kända begreppen. Detta för att ge läsaren en bredare 

förståelse för ämnesområdet och en insikt i sjukvårdens komplexitet med avseende 

på organisation och struktur. De begrepp som inte fördjupas i avsnittet hänvisas 

till ordlistan i bilaga 5. Kapitlet avslutas med en presentation om den aktuella 

forskning som bedrivs inom området. 

____________________________________________________________________________________ 

3.1 Vad är Lean?  

Lean är inte ett projekt, det har ingen tydlig början och inte något tydligt slut. 

Syftet med Lean är att utveckla organisationens förmåga att ständigt förbättra sin 

verksamhet (Anhede e Lord, 2009). 

Om vi skall översätta ordet Lean är det närmaste ordet flödeseffektivitet. Hur och 

när skapades då detta begrepp?  

Strax innan världskriget 1937 grundades Toyota Motor Corporation. Affärsidén 

var att producera bilar till den lokala marknaden i japan och inspirationen 

hämtades i grunden från företaget Ford. För att förstå varför Toyota valde att 

fokusera på flödeseffektivitet är det viktigt att förstå vilka problem som präglade 

Japan vid denna tid. Som i övriga världsdelar strax innan krigsutbrottet var det i 

stort sett brist på alla tänkbara resurser. Detta kunde vara exempelvis brist på mark, 

teknologi, maskiner, råmaterial och finansiella resurser. Bristerna tvingade Toyota 

att utveckla nya sätt att börja tänka kring effektivitet (Modig, 2011). 

Ett produktionssystem utvecklades som fokuserade på flödeseffektivitet. 

Resursbristen gjorde att företaget tvingades lägga fokus på kundens behov och 

koncentrera sig på att göra rätt saker vid rätt tillfälle. Toyota Produktions System 

(TPS) hade skapats. I Liker and Morgans artikel från 2006 beskrivs TPS enligt 

följande, fritt översatt: 

”Toyotas Production System (TPS) är baserad på ”Lean” principer, bland annat 

fokus på kunden, ständiga förbättringar och kvalitet genom att minska avfall, och 

tätt integrerade uppströms och nedströms processer som en del av en mager 

värdekedja. De flesta tillverkande företag har antagit någon form av ”Lean - 
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initiativet”, och den magra rörelsen har nyligen gått bortom verkstadsgolvet till 

tjänstemän, kontor och även spritt sig till tjänstesektorn.” (Liker e Morgan, 2006). 

Det grundläggande i TPS systemet var ett flertal olika begrepp såsom Just in time, 

Kanban, Kaizen, 5 S och att minska på slöserier. Några centrala begrepp inom TPS 

presenteras nedan.  

3.1.1 Jidoka – Just in Time  

Jidoka betyder automatisering med mänsklig touch (Modig, 2011). Detta kom att 

bli en av de första grundpelarna som byggde Toyotas produktionssystem. Man 

stoppade produktionen med automatik om något hände för att kunna identifiera, 

analysera och åtgärda problemet (Modig, 2011). Senare utvecklades Just in time, 

som kom att bli den andra grundpelaren i den japanska filosofin, denna filosofi 

innebär att allt material inte skall ligga som lagerkostnader utan befinna sig i 

produktion (Boghard et al., 2008). Ett sug genom verkstaden eftersträvas och 

istället för en utformad plan så “trycks” produkterna ut genom verkstaden. Detta 

innebär att verkstaden levererar ”Just in time”. Det som tillverkas är endast det 

som beställs av kunden, det vill säga kundorderstyrning (Boghard et al., 2008). 

Tanken bakom Just in time är att inrikta sig på att eliminera allt onödigt som inte 

har värde till en produkt. Storhagen (1995) beskriver det enligt följande: 

“Producera och leverera färdigvaror just i tid för att säljas, förmonterade enheter 

just i tid för att slutmonteras till färdigvaror, tillverkade detaljer just i tid för att 

förvandlas till förmonterade enheter och inköpt material just i tid för att bli 

tillverkade detaljer”(Storhagen, 1995) (s 53).  

Just in time är ett hjälpmedel för att ta bort och eliminera allt onödigt och att göra 

rätt från början. I sjukvården kan det handla om att exempelvis effektivisera ett 

flöde: Från att patienten ringer till primärvården och söker vård till att patienten har 

genomgått undersökningar och fått sin slutliga diagnos (Modig, 2011). Att skära 

bort onödiga moment, minska på genomloppstiden men samtidigt tillgodose 

patientens behov. I denna studie finns ett flertal goda exempel på lösningar som 

Norrtälje sjukhus tagit fram för att just effektivisera olika processflöden, se vidare 

kapitel 5.    
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3.1.2 Kanban  

Med uttrycket ”Kanban” menas att tillverka behövligt antal just när det behövs. 

Här talas också om Just-In-Time tillverkning, se ovan (Storhagen, 1995). 

Genom att tillverka det antal som behövs, just när det behövs så skapas en lagerfri 

tillverkning, det vill säga att produkter i arbete (PIA) ej överstiger mer än vad som 

är nödvändigt . Det som är det primära inom detta system är att styra tillverkningen 

i form av en information och ett beordringssystem som går vidare till varje steg i 

förädlingskedjan.  

Ett traditionellt sätt att styra sin tillverkning på är att i förväg ha en 

produktionsplan. Produktionen följer sedan planen och störningar som uppstår tas 

upp av olika buffertlager, detta traditionella system kallas för ett tryckande system 

(push-systemet). Det innebär att en tillverkningsorder ges till samtliga 

förädlingssteg samtidigt till skillnad mot ett Kanban-system där tillverkningsorder 

endast ges till sista steget i förädlingskedjan. De ingående momenten i systemen 

som skall bearbetas, monteras och hämtas från föregående led hämtar i sin tur 

information från föregående led osv. Detta resulterar i en kedjeeffekt där varje 

produktions station kontinuerligt tillverkar och återställer exakt den mängd som 

hämtas av framförvarande tillverkningsled. Ett Kanban-system betecknas som ett 

sugande system (pull-system).   

För att kunna ge order om vad som skall ske bakåt i kedjan används ett kort-

system, så kallade Kanban-kort, dessa förmedlar nödvändig information mellan 

varje tillverkningsstation. Två olika typer av kort används. Ett för att signalera 

behovet av att leverera och ett för att signalera behovet av att producera. Långa 

ställtider i produktionen hör till det som är onödigt och enligt den Japanska 

filosofin skall alla onödiga ting elimineras. Kortare ställtider gör det också möjligt 

att tillverka i kortare serier, detta innebär att lager, förråd och produkter i arbete 

(PIA) kan minskas, förutsättningen ökas därmed att tillverka exakt det som kunden 

önskar. En maskinoperatör får också en större möjlighet att tidsmässigt kunna 

sköta flera maskiner samtidigt. Den stora vinsten med ett Kanban-system blir 

därmed att den stora kostnaden för informationsöverföring blir lägre och 

möjligheter för en flexibel tillverkning med fokus på det som efterfrågas av kunden 

blir större (Storhagen, 1995).  
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3.1.3 5S 

Ytterligare ett verktyg från den japanska produktionsfilosofin är de fem S:en. 

Dessa innebär Sortera, Systematisera, Städa, Sköta och Standardisera. Avsikten är 

att engagera personalen inom alla områden och med hjälp av ordning och reda 

skapa en trivsam och effektiv arbetsplats (Boghard et al., 2008).  

3.1.4 Sju slöserier  

I den japanska produktionsfilosofin talar man också om Sju spill eller om de Sju 

slöserierna. Spill bidrar inte till produktionens förädling och värdeökning utan bör 

tas bort. Tyngdpunkten kan variera beroende på vilken del av flödet och företaget 

fokuserar på. Dessa 7 ursprungliga slöserier är följande (Blücher, 2008):  

Överproduktion – tillverka mer eller tidigare än vad som behövs. Det värsta av 

slöserier eftersom det orsakar flera andra slöserier 

Väntan – på att något skall hända 

Lager – att lagra mer än vad som är nödvändigt  

Rörelse - onödiga rörelser när medarbetare utför sina jobb 

Omarbete - reparationer och omarbete som inte tillför värde för kunden 

Transporter- onödiga transporter 

Medarbetarnas outnyttjade kreativitet – denna har tillkommit som det åttonde 

slöseriet.  

3.1.5 Kaizen 

En av de viktigaste filosofierna inom Lean är filosofin att alltid jobba med ständiga 

förbättringar, Kaizen. Grundpelarna för Lean är stabilitet och standardisering, 

förbrukningsstyrd produktion och kvalitet i alla led. Standardisering är en viktig 

del och ses som grunden för Kaizen. En arbetsbeskrivning används för att dels 

möjliggöra för arbetaren att lära sig uppgiften, dels för att arbetsledningen skall 

kunna följa upp om arbetsbeskrivningarna efterföljs och om det behövs 

modifieringar av arbetsmomentet (Boghard et al., 2008). I centrum står också 

engagemang och lagarbete, med flexibla och motiverade medarbetare som ständigt 

arbetar med ständiga förbättringar. Det grundläggande tankesättet i ständiga 

förbättringar är att det finns ett lagarbete på arbetsplatsen och möjlighet till 

engagemang och förståelse för förändringar (Blücher, 2008).  
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3.1.6 TQM och Lean två besläktade koncept 

Ett stort koncept som är besläktat med Lean production är Totaly Quality 

Management (TQM). Detta koncept har också sitt ursprung i den Japanska 

produktionsfilosofin och utvecklades parallellt med Lean, dessa två kan ses som 

stödsystem till varandra (Boghard et al., 2008). Det är dock två olika management- 

strategier som kan ge varandra synergieffekter. Precis som i Lean så fokuserar 

även TQM på ständiga förbättringar, utgångspunkten är att hitta fel och avvikelser 

och förebygga dessa. Målet är noll fel. Centrala begrepp inom TQM är bland annat 

kundkrav, kundnytta, kvalitetsmätning, kvalitetsstyrning, målstyrning och 

processtänkande. ISO 9000 är ett exempel på en certifiering av ett kvalitets- 

ledningssystem som idag används av många företag. Även förbättringsprogram 

som Sex sigma, som är en släkting till TQM med fokus på mätning och reduktion 

av oönskad variation är något som bland annat används för att förbättra 

verksamheter (Boghard et al., 2008). 

3.1.7 Lean är inte ett projekt 

På 80- talet växte intresset för TPS och forskare satte nu etiketten “Lean” på 

utvecklingen. Parallellt med utgivning av böcker och artiklar om TPS så har Lean 

fortsatt att utvecklas. Lean har formats till ett fristående koncept om än förknippat 

med Toyota (Modig, 2011). Några av de grundläggande principerna och verktygen 

har presenterats i detta kapitel, det som dock är viktigt att förstå är att Lean är en 

filosofi och en verksamhetsstrategi, inte ett projekt. Målet är att nå en hög 

flödeseffektivitet genom att eliminera, förutse och hantera variationer. Att arbeta 

med Lean kan i en metafor liknas vid ett träd. I boken “Vad är Lean”, 2011 

beskriver Modig ett besök hos Toyota Motor Corporation där en av forskarna hos 

Toyota, Nishida-san beskriver Lean enligt följande (Modig, 2011)( s 102): 

Nischida-san beskriver Toyota vid företagets start för nästan 70 år sedan som ett 

litet nyplanterat träd och sammanfattar de tankar som fanns om företaget och 

”trädet” som deras värderingar. Erfarenheten och kunskapen var på den tiden inte 

stor och Toyota var väldigt försiktig i hur de hanterade “trädet”. Man ställde sig 

frågor som:  
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Vad har vi fattat för beslut idag som gjort trädet vackrare? 

Vad har vi fattat för beslut idag som inte gjort trädet vackrare? 

Vad kan vi lära oss av detta för att säkerställa att trädet blir ännu vackrare 

imorgon?  

Genom att ställa sig dessa frågor växte principer fram om hur beslut skulle fattas. 

Nischida-san menar att allt hänger ihop i ett system som kontinuerligt och i små 

steg utvecklar vår organisation till ett vackert träd. Våra värderingar, principer, 

metoder och verktyg hjälper oss att vårda vårt träd (Modig, 2013)( s 141). Att 

arbeta med Lean är med andra ord inte ett projekt. Lean är ett förhållningssätt, ett 

arbetssätt, ett sätt att tänka, en kultur och filosofi. Att förbättra en organisation och 

verksamhet är ett ständigt pågående arbete (Anhede e Lord, 2009). 

 

3.2 Lean healthcare  

“De flesta tillverkande företag har antagit någon form av ”Lean-initiativ”, och 

den magra rörelsen har nyligen gått bortom verkstadsgolvet till tjänstemän, kontor 

och även spritt sig till tjänstesektorn.” 

(Liker e Morgan, 2006).  

Som beskrivits ovan har Lean-initiativet idag spridit sig i flera olika verksamheter 

och organisationer, bland annat hälso-och sjukvårdsektorn. Begreppet kallas inom 

denna verksamhet ofta Lean healthcare. Finns det någon skillnad i begreppen Lean 

och Lean healthcare och hur används Lean healthcare inom sjukvården?  

Lean healthcare är baserat på samma ursprungsteorier som Lean, den stora 

skillnaden är att inom sjukvården så sätter man främst patienten i fokus istället för 

en produkt. Historiskt sett så dök Lean upp inom vården redan under 2001 i 

Storbritannien och i USA under senare delen av 2000-talet (Radnor, Holweg e 

Waring, 2012). I Sverige startade många sjukhus sitt arbete med Lean i mitten av 

2000-talet (Rognes e Svarts, 2012). 

Lean helthcare innebär en strävan efter att effektivisera flödet och på det sättet 

förbättra vården för patienten. Det vanliga flödet kan inom sjukvårdsektorn ta flera 

månader, från det första läkarbeskedet tills dess att en diagnos är ställd. Genom att 
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effektivisera flödet kan denna tid kortas till bara några timmar. Ett exempel kan 

vara att en person söker vård på en specialistmottagning där allt finns samlat under 

ett och samma tak istället för att först söka hjälp hos primärvården för en remiss 

och sedan slussas vidare till specialistmottagning för undersökningar och en 

slutdiagnos (Modig, 2011). Genom att fokusera på flödeseffektivitet går det att 

korta tiderna. Patienten är i detta fall både slutprodukt och slutkund. 

Det finns dock en stor variation mellan hur sjukhusen inför förändringar, 

implementerar och tolkar Lean-principerna. Vissa enheter ser implementeringen 

som en grundläggande strategi och patientvärdet och flödeseffektivitet är centrala 

begrepp (Rognes e Svarts, 2012). Andra sjukhus använder sig av Lean-principerna 

genom att endast implementera ett fåtal av verktygen och kallar detta Lean-

implementering. En del sjukhus kallar sin tolkning av teorierna för en Lean-

inspirerad vård eller Lean-inspirerat förbättringsarbete. Norrtälje sjukvårdsområde 

som denna studie bedrivits på har döpt sin metodik till Operational Development 

(OD) (Rognes e Svarts, 2012). Deras metodik har sin grund i OD metodiken (som 

har sitt ursprung från Kaizen), arbetssätten har sedan utvecklats med inspiration av 

både Lean och OD. 

Något som är viktigt att ha kunskap om för att förstå flödeseffektivitet är att förstå 

hur processer fungerar. Inom vården sker olika flöden och olika processer på varje 

avdelning, enhet och sjukvårdsområde. Ingen verksamhet är den andra lik. Med 

andra ord är också processerna unika för varje avdelning, enhet och sjukhus.  

Pia Anhede, civilingenjör och Magnus Lord, strategichef på Universitetssjukhuset i 

Lund har skrivit ett flertal dokument som stöd för implementering av Lean på 

sjukhus. Bland annat en rapport om Lean -arbetet på universitetssjukhuset i Lund. 

De menar i rapporten om vikten av att arbeta både med en Top-down strategi- och 

en Bottom- up strategi (Anhede e Lord, 2009). 

Bottom- up strategin bygger på att låta initiativ och idéer växa och låta det goda 

exemplets makt verka. Top-down strategin bygger på det motsatta, man vill 

förändra kulturen, systemen och tänkandet.   

Det har visat sig att det är nödvändigt att kombinera de olika strategierna för att 

både få med ledningens engagemang samt för att utveckla kunskap och 

engagemang på en lägre nivå (Anhede e Lord, 2009). Att det är variationer mellan 
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sjukhusen om hur man implementerat Lean är inte så konstigt med tanke på att det 

överlag finns en stor begreppsförvirring om Lean (Modig, 2011; Rognes e Svarts, 

2012).  

Ett bra exempel presenteras i Rognes, 2012 studie om hur arbetet med Lean idag 

bedrivs på Sveriges sjukhus. Följande citat är från en sjuksköterska som samma 

dag hört en presentation om Lean för första gången (Rognes e Svarts, 2012): 

“Jag förstod inte riktigt vad han menade med flödesvård, han pratade om att man 

skulle planera patientens väg mellan olika avdelningar: akuten, operation och så… 

Men så kom det en sjuksyrra som berättade vad de gjort på sin avdelning och då 

förstod jag. Det är ju t ex att man kan samla alla grejer på ett ställe så att man inte 

behöver leta – utrustning för blodtryck och status i en särskild låda så att man får 

med allt direkt. Jättebra, det ska jag göra på min avdelning!” 
  

3.3 Förändringsarbete inom vården  

Sjukvården är en mycket komplex och politisk organisation som kännetecknas av 

starka grupper och regelsystem. Detta försvårar överföring och tillämpning av 

tekniker som använts framgångsrikt i andra branscher (Radnor, Holweg e Waring, 

2012). Som nämns ovan så finns det tydliga variationer mellan sjukhusen om hur 

man arbetar med förändringar över lag, och hur sjukhusen använder sig av 

principerna. Det finns både en skillnad i synsätt och omfattning. De flesta 

vårdgivare tenderar dock att arbeta mot små slutna projekt som skapar fickor av 

“best praxis” snarare än att anta en organisation eller ett systemövergripande 

synsätt (Radnor, Holweg e Waring, 2012).  

Att arbeta med förändringsarbete inom vården kräver att aktörerna utvecklar 

styrformer för hälso- och sjukvården för att förstärka personalens inflytande. 

Ledarskapets betydelse, behovet av att förmedla mål och metoder är viktiga 

aspekter i om implementeringen blir lyckad eller ej (Målqvist, Åborg e Forsman, 

2011). 

New Public Management (NPM) är ett begrepp som brukar användas för att 

karaktärisera ändrade styrformer inom den offentliga sektorn (Målqvist, Åborg e 

Forsman, 2011). 
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Med NPM menas att målen skall följas upp på ett systematiskt sätt, 

prestationsnivåer och prestationernas egenskaper ska fastställas och ansvaret för 

resurserna ska i mindre grad bygga på förtroenden och i högre grad på styrning, 

kontroll och uppföljning (Målqvist, Åborg e Forsman, 2011). 

2011 gjorde Karolinska institutet på uppdrag av Stockholms läns landsting en 

studie om hur införandet av NPM kan påverka de anställdas arbetsförhållanden och 

hälsa. Resultatet av studien visar följande (Målqvist, Åborg e Forsman, 2011): 

 Ökade krav på kostnadsmedvetenhet och kundanpassning hos de anställda 

 Ökad risk för fragmentisering av verksamheter och för att kortsiktiga 

ekonomiska intressen går före vård- och omsorgskvaliteten  

 Ökad grad av uppifrånstyrning, bl.a. med hjälp av standardiserade, tekniska 

styrsystem  

 Ökade kvantitativa och kvalitativa krav, lägre egenkontroll och mindre 

inflytande  

 Ökad risk för etiska konflikter/rollkonflikter, som kan bidra till 

samvetsstress och cynism  

 Ökad andel med tidsbegränsad anställning, vilket ger risk för minskad 

trygghet för personalen. 

Fem publicerade studier har studerats, genomförda i Sverige med koppling mellan 

styrningen och personalens arbetsförhållanden och författarna menar att 

förändringarna går mot ett ökat kostnadsmedvetande, högre arbetsbelastning, ökad 

trötthet, mindre psykisk energi och mer psykosomatiska symptom. Skeendena är 

ofta mångfacetterade och långsamma och flera studier och mer forskning behövs 

inom detta område (Målqvist, Åborg e Forsman, 2011). Resultaten från Karolinska 

sjukhusets studie pekar dock på att förändringar som kan relateras till NPM kan 

innebära en risk för arbetsförhållanden som upplevs som negativa av de anställda.  

Vid förändringsarbete inom vård och omsorg är det viktigt att det frigörs möjlighet 

för engagemang och att personalen får möjlighet att fritt agera. En organisation bör 

sträva efter att ge organisatoriskt stöd, uppmuntra till kreativitet och fritt tänkande 

för att hjälpa de anställda (Bakka, 1993). 
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Som tidigare nämnts är en kombination av både en Top-down strategi och en 

Bottom-up strategi viktigt vid implementeringen och att förändringsarbetet styrs 

och drivs från linjeorganisationen för att sedan spridas nedåt. Spridningen sker 

genom att driva fram ett pilotområde i taget och sakta gå vidare framåt, inte genom 

att driva igenom en stor förändring på bred front. Varje pilotområde som 

implementeras skall fortsätta att utvecklas genom ständiga förbättringar (Anhede e 

Lord, 2009).  

Centrala resurser i verksamheten spelar också en viktig roll i spridningen nedåt i 

organisationen. Detta kan vara vårdutvecklare, coacher, projektansvariga och 

teamchefer. Genom att bära erfarenheter och kunskap från ett område till ett annat 

bidrar man till en gemensam kunskapsspridning. Fokus skall vara patientflöden 

och att se till helhetsperspektivet (Anhede e Lord, 2009).  
 

3.4 Sjukvården politiskt styrd   

Området vård- och omsorg innefattar en mängd olika verksamheter inom landsting, 

kommun och privata bolag. Detta benämns ofta med samlingsnamnet Human 

serviceorganisationer och innebär verksamheter som arbetar nära människor och 

med människor. Organisationer inom vård- och omsorgssektorn är typiska exempel 

på en Human serviceorganisation. De anställda befinner sig i en komplex social 

tillvaro där de skall utföra sitt arbete med individer och klienter samtidigt som 

arbetet skall utföras inom ramen för de krav som ställs av organisationen 

(Petersson, V e J, 2006; Målqvist, Åborg e Forsman, 2011). Den offentliga 

verksamheten styrs med övergripande målstyrning och med tidsbegränsade 

kortsiktiga mål som sätts upp av politiker och ibland chefer (Petersson, V e J, 

2006; Målqvist, Åborg e Forsman, 2011).  

Vården och omsorgen styrs i kommuner och landsting av den politiska domänen, 

som ofta är uppdelad i en beställar- och en utförarnämnd. Denna domän har en 

formell kontakt med den administrative domänen/beställaren som i sin tur har en 

kontakt med en professionell domän inom landsting, kommun eller privat vård och 

omsorg. Relationerna mellan de olika aktörerna har dock förändrats radikalt de 

senare åren då det idag finns möjlighet att beställa tjänster från fler utövare och 

inte enbart från den egna landstingskommunala eller kommunala verksamheten.  
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Händelsekedjorna påverkar varandra och de politiska beslut som sker i den översta 

domänen påverkar i sin tur den professionella domänen där personalens ambitioner 

skall omsättas tillsammans med kunder och vårdtagare. I varje nivå har aktörerna 

själva skapat sin bild om vilka problem och förändringar som är angelägna. Detta 

ställer stora krav på kommunikation och samarbetsförmåga inom politiskt styrda 

organisationer. För illustration se bild 2 nedan.  

 

Bild 2. Skiss över relationer inom och mellan domänerna i offentliga organisationer (Kronvall, 

1991) 

 

Varaktigheten och närheten i relationen mellan vårdtagare och personal spelar 

också in utöver de organisatoriska beslut som tas. Med andra ord spelar den vård 

som bedrivs en viktig roll (Målqvist, Åborg e Forsman, 2011). 

 

3.5 Vård- och omsorgspersonalens arbetsförhållanden och hälsa  

Det finns många studier som visar att vård- och omsorgsarbete ofta innebär tungt 

fysiskt arbete, höga krav och låg kontroll över arbetet (Chungkham et al., 2013). 

Dessa kombinationer utgör en större risk för ohälsa bland personalen (Målqvist, 
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Åborg e Forsman, 2011). I arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning 2010 anger 

17 % av undersköterskor och sjukvårdsbiträden att de inte tror sig kunna arbeta 

fram till pensionsåldern, jämfört med 12 % av samtliga yrken i Sverige 

(Arbetsmiljöverket, 2010). Undersköterskor är också den yrkesgrupp som anmäler 

flest arbetsolyckor enligt arbetsmiljöverkets undersökning. Undersköterskor 

anmäler 19 fall per tusen förvärvsarbetande, motsvarande siffra för samtliga yrken 

är 6 fall per tusen anställda. Vidare visar undersökningen att 41 % av 

undersköterskorna har angett att de minst en dag i veckan haft ont i höfter, ben, 

knän och fötter. Motsvarande siffra för samtliga yrken var 26 % 

(Arbetsmiljöverket, 2010). Utöver ovanstående risker för ohälsa inom sjukvård- 

och omsorgsarbeten så finns också andra risker inom yrket. Ofta arbetar de 

anställda med s.k. samvetsstress. I en avhandling om etiska konflikter och s.k. 

samvetsstress inom vården (Kälvemark Sporrong et al., 2007) ges följande 

definition:  

”Traditionella negativa stressymptom som uppstår på grund av situationer som 

innefattar etiska dimensioner och där vårdpersonalen upplever att han/ hon inte 

kan upprätthålla alla intressen och värden som står på spel”. 

Exempel på dagliga etiska problem ges i avhandlingen (Kälvemark Sporrong et al., 

2007). Några exempel är: brist på tid, svårigheter att göra vad som anses moraliskt 

rätt, ekonomiska bekymmer, exempelvis att patienter inte har möjlighet att få vård 

eller läkemedel, brist på sängplatser, samt när regler och praxis inte stämmer 

överens.  

Vård och omsorgsarbete innefattar både fysiskt och psykiskt tunga arbetsuppgifter, 

men också det så kallade “osynliga arbetet ”. Annika Vänje beskriver i en 

kunskapssammanställning om genusperspektiv inom arbetsmiljö och 

arbetsorganisation från 2013, det osynliga arbetet som det arbete individen utför 

känslomässigt och emotionellt. Detta kan exempelvis innebära olika former av 

relationsskapande aktiviteter och arbetstagarnas förmåga att relatera till 

vårdtagarna. Det osynliga arbetet skapar ytterligare arbetsmiljörisker som inte kan 

ses med blotta ögat (Vänje, 2013). 
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Arbete inom sjukvård- och omsorgsarbeten är med andra ord ett utsatt yrke både 

när det gäller den fysiska som den psykiska ohälsan. Enligt arbetsmiljöverkets 

rapport 2010, hade yrkesgrupper inom sjukvården flest anmälda arbetssjukdomar 

per förvärvsarbetande år 2008-2009 (Arbetsmiljöverket, 2010). 

 

3.5.1 Den anställdes inflytande och delaktighet  

Ett viktigt begrepp som diskuterats inom arbetslivsforskningen under 1900 - talet 

är vikten av delaktighet och hur delaktighet påverkar oss. Inom Human relation 

rörelsen (Boalt, 1953) som har sin grund i de klassiska Hawthorne experimenten 

och den sociotekniska skolan, så har det visat sig att delaktighet är en av de 

viktigaste komponenterna för en arbetares hälsa och utveckling. Inom den 

sociotekniska skolan såg man vikten av betydelsen av innehåll i arbetet, behovet av 

att lära sig något, fatta beslut, se ett sammanhang och att se arbetet förenas med en 

framtidsförhoppning (Boghard et al., 2008). Individen började också förstå 

innebörden av den självstyrande gruppen, vikten av att arbetare själva utformar och 

skapar sin arbetsordning, inom ramen för det sociala och tekniska systemet med 

stöd från ledningen.  

Inom de Japanska filosofierna som utvecklats vidare till att bli det vi idag talar om 

som Lean production, talas det om att effektivisera flödet och arbeta med ständiga 

förbättringar. Begreppet Lean inom sjukvården fokuserar på att effektivisera 

patientflöden och att se ett helhetsperspektiv. Men här finns ingen betoning på 

relationerna på arbetsplatsen. Den ursprungliga modellen av Lean har inslag av 

kvalitetstänkande samt att se på arbetsplatsens mångkunnighet men modellen rör 

inte grundfrågorna om relationerna och dess betydelse (Sandkull et al., 2008). För 

illustration se nästa sida.  
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Bild 3. Goda och dåliga arbetsförhållanden som självförstärkande processer Källa: (Sandkull et 

al., 2008)(s 84) 

 

Ett deltagande och förtroende för ledningen är viktigt för att höja personalens 

kompetens och stärka deras engagemang. Vidare menar Sandkull är den anställdes 

inflytande över den egna arbetssituation samt arbetets intensitet en viktig faktor för 

den anställdes välmående och hälsa på arbetet.    

Endast delaktighet leder inte automatiskt till att främja en god hälsa och 

arbetsmiljö, men genom att implementera förändringar på rätt sätt genom en god 

kommunikation, social interaktion och gemensamma mål som ytterligare faktorer 

så kan en god arbetsmiljö främjas (Lindskog et al., 2014). Uppskattning, 

delaktighet och variation i arbetet har också en indirekt effekt genom att de 

påverkar trivseln och därigenom ökar produktiviteten (Wolvén, 2000). 
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3.5.2 Krav -och-kontroll modellen 

Krav-och-kontroll-modellen har utarbetats av Robert Karasek, professor i ämnet 

arbetsmiljö vid universitetet i Massachusetts, Lowell och Töres Theorell, läkare 

och professor emeritus vid stressforskningsinstitutet, vid Stockholms universitet. 

Modellen som används för att mäta den psykosociala arbetsmiljön i organisationer 

användes från början inom industrin men är även användbar inom övriga 

organisationer i samhället (Karasek et al., 1990). 

De centrala begreppen i modellen syftar på interaktionen mellan psykiska och 

sociala faktorer. Man utgår från att de finns tre nivåer i en individs arbete; 

omgivningsnivå, individnivå och reaktionsnivå. Reaktionerna på omgivningen 

uppstår i interaktionen mellan individens genetiska betingelser och tidigare 

erfarenheter. Individens reaktioner lagras sedan som erfarenheter. Var gång 

individen möter en ny psykosocial påfrestning förändras erfarenheterna. Hur en 

individ utövar kontroll är enligt Karasek & Theorell beroende av individens 

förmåga till coping, begreppet coping syftar till individens förmåga att bemästra 

problem. En viktig aspekt på coping är var individen lägger sina möjligheter att 

påverka problem som uppstår i livet. Detta kan variera från tillfälle till tillfälle och 

från individ till individ. Enligt Karasek & Theorell är kontrollen över den egna 

livsmiljön av avgörande betydelse för individen. De menar att för mycket stress är 

skadligt både för den psykiska och den fysiska hälsan. Upplevelsen av stress och 

behovet av kontroll är sammankopplade och centrala i krav -och- kontroll 

modellen. Relationen mellan de psykiska krav och de möjligheter som finns till 

kontroll och socialt stöd är också avgörande för hur en individ upplever sin 

arbetsmiljö. Med krav avses balansen mellan ansträngning och belöning, detta 

behöver inte innebära lön utan kan också vara att bli erkänd, få en bekräftelse, en 

rättvis bedömning. Med kontroll avses besluts- och handlingsutrymme för 

individen. Vilka möjligheter finns på ar betsplatsen för de anställda när det gäller 

olika beslut om arbetet? Olika grundkomponenter är:  

Påverkansmöjligheter: påverkan om vad som skall göras och hur det skall göras. 

Kunskapskontroll: hur har de anställdas kunskaper utvecklats och hur tas dessa 

tillvara. 
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Kontroll över arbetets inflytande: exempelvis planering av arbetet, mål, rekrytering 

etc. 

I modellen beskrivs också betydelsen av socialt stöd, med detta avses tre områden:  

Känslomässigt stöd: som ofta kommer från en närstående person och är nödvändigt 

för utvecklandet av självkänsla och identitet. 

Det informativa stödet: som ofta ges från bekanta och arbetskollegor. Stödet ger 

vägledning i att värdera och uppfatta problem i tillvaron och finna lösningar. Social 

och socioekonomisk status spelar en stor roll för hur mycket stöd en individ får. 

Praktiskt och konkret stöd: med detta menas det stödet en individ får av alla de 

människor som omger och relaterar till individen i det dagliga livet. 

Tillgången till olika former av stöd är olika beroende på hur individen interagerar 

med sin omgivning och skapar relationer med andra människor. En stor betydelse 

har också hur individen använder sig av dessa relationer för att få stöd. Enligt krav-

och-kontroll modellen så lyfter Karasek & Theorell fram fyra extrema 

arbetssituationer: (Karasek et al., 1990) 

 Avspända situationen/Lågstressarbete: Kraven är inte extremt höga och 

möjligheten till att utöva kontroll är hög. 

 Passiva situationen/Passiva arbeten: Kraven är låga och möjligheten till 

kontroll är låg. 

 Aktiva situationen/Aktiva arbeten: Kraven är höga och möjligheten till 

kontroll är stor. 

 Spända situationen/Högstressarbeten: kraven är höga och möjligheten till 

kontroll är låg. 

Det som skiljer de mest stressframkallande arbetena (högstressarbetena) från de 

minst stressframkallande (de aktiva) är möjligheten till kontroll. Arbetskraven är 

höga vid bägge arbetssituationerna men i högstressarbetena är det glapp mellan 

krav och kontroll (Hansen et al., 2002). Den värsta situationen är ett mycket spänt 

arbete med avsaknad av stöd.  Det finns idag en samstämmighet bland forskare om 

att höga krav och ett lågt beslutsutrymme är en riskfaktor för hälsan. 

(www.stressforskning.su). 
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3.5.3 Hertzbergs arbetsmotivationsteori  

En känd teori som baseras på Maslows tankegångar (Maslow, 1970) och tillämpas 

på arbetslivet utgörs av Hertzbergs arbetsmotivations teori (Taylor, 1969). 

Hertzberg skiljer i sin analys mellan hygienfaktorer (yttre faktorer) och 

motivationsfaktorer (inre faktorer).  

Hygienfaktorer kan enligt Hertzberg förhindra en låg arbetstillfredsställelse eller 

vantrivsel och därmed också indirekt underlätta motivationsprocessen. 

Motivationsfaktorer är sådana som direkt skapar en hög motivation. Exempel på 

hygienfaktorer är ledarskap, klara företagsmål, sociala relationer och arbets- och 

miljöbetingelser (ex vacker miljö, gratis kaffe, tillgång till träning, bastu). Enligt 

Hertzberg kan hygienfaktorerna i sig inte leda till hög arbetstillfredsställelse och 

motivation utan minska vantrivsel och låg arbetstillfredsställelse. Tillfredsställelse 

och motivationen uppnås av motivations faktorer som skapar inre belöningar; att 

lyckas, att bli uppskattad, att utvecklas på arbetet (Wolvén, 2000). 

Hertzbergs teori baseras på att människan måste skapa ett arbetsklimat där 

arbetsuppgifterna anpassas efter individernas intressen, ambitioner och kapacitet 

och att arbetet bör inrymma möjligheterna till eget ansvarstagande. 

Företagsledningen och de anställda bör tillsammans ha normer och möjligheter för 

att utvecklas samt att också ställa sig frågan vilka faktorer som är viktiga inom den 

aktuella organisationen (Wolvén, 2000). Inom sjukvården är det mycket viktigt att 

ta hänsyn till miljön och den specifika verksamhetsform som omger arbetstagaren. 

Att företagsledning tillsammans med personal tar hänsyn till arbetsklimat, rådande 

beläggning samt se över vilka möjligheter som finns för att anpassa 

arbetsuppgifterna till individen under dessa omständigheter (Ekman et al., 2007).  
 

3.6 Sjukvårdens organisation sett ur ett genus- och klassperspektiv   

Denna intervjustudie har utförts på yrkesgruppen undersköterskor och 

sjuksköterskor. Hur påverkas dessa yrkesgrupper av förändringar inom 

verksamheten i sin arbetsroll gentemot varandra, och gentemot den egna 

yrkesrollen? Finns det en maktutövning mellan de olika yrkesgrupperna som 

tydliggörs när det sker verksamhets- och organisationsförändringar?  



 

35 
 

För att förstå den hierarkiska organisationsstruktur som finns inom vården så 

presenteras en kort historisk bakgrund nedan.  

3.6.1 Kort historisk bakgrund  

Den hierarkiska arbetarorganisationen inom hälso- och sjukvården härstammar 

från 1800-talet. Man hämtade sina förebilder från kyrkan och militärväsendet. En 

förebild som hade stor påverkan på den tidens strukturella organisationsform inom 

sjukvården var Max Webers definition av den byråkratiska organisationen 

(Albinsson e Arnesson, 2000; Agevall, 2010). Webers definition innebar att 

organisationen kräver ett regelsystem i syfte att motverka spänningar och 

konflikter. Effektiviteten skall åstadkommas genom lydnad, avgränsande 

arbetsområden och organisation. Den byråkratiska organisationsformen innebar för 

hälso- och sjukvården att läkaren hade det övergripande ansvaret för sjukhuset. 

Regler och arbetsformer styrde hur de övriga i vårdpersonalen arbetade.  

På 1900- talet började arbetet på vårdavdelningarna att förändras. Nu sköttes 

arbetet genom ett system som kallas Case-modellen (Albinsson e Arnesson, 2000). 

Detta innebar att en sköterska skötte ett visst antal patienter. På 20-talet infördes 

salsmodellen och vårdarbetet sköttes nu genom att personalen koncentrerade 

vården kring ett antal patienter på tre till fyra salar (Lannerheim, 1994). 

Sjuksköterskor och vårdbiträden hade vård- och omsorgsansvaret över patienterna 

och de medicinsk-tekniska arbetsuppgifterna utfördes av läkarna. Läkarna hade 

också ett totalansvar för patienterna och var inte involverad i varken Case 

modellen eller det rådande salsystemet. Det rådde en stark hierarki och strikt 

arbetsfördelning mellan de olika yrkesgrupperna och det sociala avståndet var 

stort. Organisationen var i princip den byråkratiska där chefen bestämmer och de 

underställda som sköterskor, vårdbiträden och övrig personal lydde order 

(Lennerlöf, 1981).   

På 50- och 70-talet gjorde Taylorismen sitt intåg inom vårdorganisationen. Detta 

innebar att stora delar av sjukhusets olika enheter delades upp i olika avdelningar 

såsom kliniker, laborationer och specialist- verksamhet. En del av läkarens 

arbetsuppgifter fördelades nu till sjuksköterskan som fick ett större ansvar. 

Sjuksköterskan lämnade i sin tur över uppgifter till undersköterskan som var en ny 

yrkesroll inom vården. (Lannerheim, 1994; Albinsson e Arnesson, 2000). Under 
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denna tid växte ett flertal nya yrkesroller fram såsom sjukgymnast, arbetsterapeut 

mm. Taylorismen innebar också att hela sjukvårdsorganisationen kom att delas upp 

i två hierarkiska organisationsstrukturer. Den ena var medicinsk och leddes av 

läkare; här fördelades ansvar, beslutanderätt, lön, tillgång till information. Den 

andra hierarkin var den samordnande, ekonomiska, administrativa delen som 

leddes av sjukhusledningen (Kaati, 1979). 

På denna tid var fokus att tänka effektivitet. Ett exempel var ronden där läkaren 

snabbt skulle skaffa sig en överblick över patienterna. I övrigt fungerade vården så 

att de anställda blev tilldelade specifika uppgifter och var således en kugge i ett 

större maskineri. Arbetsmodellen speglade tydligt industriproduktionen (Kaati, 

1979). På senare delen av 70-talet fick organisationsmodellen inom hälso- och 

sjukvården stor kritik. Man ansåg att patientens behov inte tillgodoseddes och att 

organisationen var alltför byråkratisk (Albinsson e Arnesson, 2000).  

I början av 80-talet kom organisationsstrukturen inom hälso -och sjukvården att 

förändras pga. den dåvarande forskning som pågick om Maslows behovsteorier 

och de kända Hawthornexperimenten (Maslow, 1970). Kortfattat innebar dessa 

experiment som växte fram inom Human relationsskolan på 30- talet att de sociala 

relationerna och normerna som bildas på en arbetsplats har stor betydelse för den 

anställde. Även i synen på ledarskapet betonades de sociala relationerna och de 

demokratiska framför den auktoritära. Människan styrs av andra belöningssystem 

än de materiella och arbetet skall också tillfredställa andra behov såsom de sociala 

relationerna och att kunna påverka sin egen situation. Detta innebar för hälso- och 

sjukvården att sjukhusen nu började arbeta med vårdlag, parvård och 

egensköterskemodellen. Egensköterskemodellen påverkades av ” human 

relationskolan och sociotekniken” Denna innebar för sköterskan att hon fick 

huvudansvarar för endast ett fåtal patienter till skillnad mot den Tayloristiska 

organisationsmodell där hon hade en specialiserad och administrativ funktion och 

omvårdnaden kom i andra hand (Albinsson e Arnesson, 2000). 

Idag arbetar många sjukhus utifrån olika vårdmodeller med parvård, vårdlag, 

gruppvård och egensköterskemodellen. Detta blev möjligt i och med den 

decentraliseringslag som trädde i kraft 1982 (Gustafsson, 1987). Grundtanken var 

att människan inte skall styras med order och instruktioner utan istället informeras 

om mål, ansvar och befogenheter.  
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3.6.2 De hierarkiska positionerna inom sjukvården  

De hierarkiska nivåerna inom sjukvården består av att de olika yrkesrollerna har 

skilda ansvars- och arbetsområden. Läkaren har sitt medicinska ansvar och 

sjuksköterskan har arbetsuppgifter såsom administration, gruppansvar, ett tekniskt 

kunnande (Albinsson e Arnesson, 2000). Enligt Lindgren (Lindgren, 1999) så kan 

positioner inom hälso- och sjukvården jämföras med samhällets klasstillhörighet:  

“Organisationens pyramid befolkas av människor med olika klassbakgrund efter 

det sociologiskt välkända mönstret: Fint folk i toppen och vanliga lönearbetare i 

botten” (Lindgren, 1992) (s 78). 

Läkarna innehar med andra ord tjänsterna i toppskiktet, sjuksköterskorna i 

mellanskiktet och undersköterskor och vårdbiträden i bottenskiktet. De olika 

klasstillhörigheterna är synliga var för sig men kan också relateras till varandra 

(Lindgren, 1999). Den hierarkiska organisationens betydelse kan också ha termen 

av över- och under ordning. Sjuksköterskans kvinnliga traditionella och kollektiva 

identitet står i stark kontrast till läkarens moderna och manliga identitet (Sou, 

1997:83)(s 230). Sjuksköterskan i sin tur försöker kompensera sin undergivenhet 

mot de manliga läkarna och avgränsar sig nedåt i hierarkin.  

Ju längre ned i vårdkedjan och hierarkin som den anställde befinner sig, desto 

mindre möjlighet att bestämma, och därmed också mindre möjlighet till kontroll 

över den egna arbetssituationen (SOU 1997:83). 

De frågor vi ställer oss i denna intervjustudie är hur de anställda påverkas av 

organistionsförändringar? Enligt Lindgren (1999) så påverkas en anställd av sin 

placering i hierarkin, kunskapsnivåer, kön och klasstillhörighet.   

Undersköterskan är ofta av arbetarbakgrund och de ställs ofta inför dilemman och 

svåra val när de skall agera i organisationen. Sådana ambitioner kan komma på 

kollisionskurs med deras uppväxt, habitus och med deras äktenskapskontrakt. Här 

ligger flera frågeställningar samlade. Enligt Lindgren (1999) kan en 

organisationsmodell, i detta fall förändringar i en organisation påverka samhällets 

klasstruktur? (Lindgren, 1999). Kan en undersköterska bli medarbetare såsom 

modellen förväntar att de skall bli och sluta upp bakom organisationens mål fullt 

ut? Får undersköterskan nya klassintressen genom medarbetarskapet eller lyfts de 
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bara rent värdemässigt ut ur sina villkor? Vidare kan man läsa i Lindgren (1999) 

att klass är en fråga om lön, kvalifikationer, ambition och framtidsutsikter. Något 

som bland annat påverkas av de materiella förutsättningarna. Hur ser man på 

undersköterskans kunskaper och dess erfarenheter? Finns det en lyhördhet inom 

vårdyrket för den yrkesgruppen när det kommer till organisationsförändringar? 

I jämförelse med sjuksköterskan, som idag har blivit den attraktivare av de två, så 

kan denna ersätta en undersköterska men det motsatta fungerar inte. Detta grundar 

sig i att de båda professionerna har olika utbildning, ansvar och yrkesroller 

(Lindgren, 1999). Sjuksköterskan har en arbetsledande ställning till skillnad mot 

undersköterskan och de har en självständig profession gentemot underläkaren. 

Sjuksköterskan representerar en kultur som bygger på och utvecklats genom en 

praktik av allianser både uppåt och nedåt i hierarkin. Sjuksystrarna är 

mellanhänder som transformerar budskap uppifrån och ned och ibland tvärtom. 

(Lindgren, 1999)(s 37). 

Utmärkande för läkargruppen, är att det finns en speciell kåranda som uttrycks i att 

de värnar om sin auktoritet inför underordnad personal och patienter. Läkarna är 

inte intresserade av nya medarbetarkulturs spridning inom organisationen såsom 

dialog mellan grupper och delaktighet och ständigt lärande. De gör motstånd 

genom passivitet. Det tyckts enligt Lindgren( 1999) såsom att de håller sig undan, 

troligen för att det hotar deras självständighet, kontroll och ställning i 

organisationen. 

Dessa tre yrkesgrupper utgör en hierarkisk struktur, den största möjligheten att 

påverka finns för dem som innehar en positition högre upp i hierarkin. Detta 

medför att trots att kvinnor är i majoritet  inom sjukvården så har de mindre 

möjlighet till att påverka organisationen. Enligt en fransk undersökning (Vinay, 

1997) har det  visat sig att kvinnor undanhålls information, saknar nätverk, och 

kunskaper inom den den offentliga administrationen (Albinsson e Arnesson, 2000). 

Kvinnor och mäns maktpostitioner kan relateras till klasstillhörighet, värderingar 

och strukturer, och fortfarande  är  det svårt att bryta med gamla värderingar och 

traditioner som än idag lever kvar inom vården.    
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3.7 Aktuell forskning  

Det finns idag få studier och fortfarande lite forskning om hur förändringsarbetet 

inom vård och omsorg påverkar de anställda. AFA försäkring har gett anslag till 

kommande forskning om hur de anställdas engagemang påverkas samt deras 

relationer, yrkesidentitet och stress. Forskningsprojektet kommer att pågå under 

flera års tid och titta på fallstudier på ett flertal arbetsplatser. Detaljerna är i 

skrivande stund ej klara (www.suntliv.nu). Ytterligare pågående projekt är ett 

samarbete med Högskolan i Borås, institutionen för vårdvetenskap och skolan för 

teknik och hälsa, KTH. Syftet med detta projekt är att identifiera hur olika metoder 

att implementera Lean påverkar sjukhusanställda. Projektet pågår fr.o.m. 2011 

fram till 2014 och kommer att följa tre olika sjukhus som arbetar med att 

implementera Lean. Två stycken jämförelse sjukhus studeras också under samma 

period (www.ltu.se/research/subjects). 

Ett nyligen avslutat forskningsprojekt är projektet “Framtidens Vårdarbete - 

Proaktivt förändringsarbete för hållbart arbetsliv”. Detta forskningsprojekt har 

pågått under 2010-2013. 

Projektet fokuserar på sådana framtidsscenarier inom vården som är viktiga för 

medarbetarnas arbetssituation genom att ta fram förändringsprocesser som leder till 

hållbara arbetssystem. Projektet bygger på antagandet att risken för ohälsa hos 

personalen minskas om arbetsmiljöaspekter tas med i utvecklings- och 

effektiviseringsarbetet. Denna rapport har ännu ej publicerats (www.suntliv.se). 

Resultatet kommer att spridas via vårdenheter som deltar, en referensgrupp och 

forskargruppen.  

 

 

http://www.suntliv.nu/
http://www.ltu.se/research/subjects
http://www.suntliv.se/
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 4 Metod  
_____________________________________________________________________________________ 

I följande kapitel beskrivs vilka metoder och tillvägagångssätt som används för 

intervjustudien, varför dessa metoder valts ut och motivering till val av 

respondenter.   

_____________________________________________________________________________________ 

4.1 Urvals metod  

Syftet med studien var att ta reda på hur de anställda på TioHundra påverkats av 

organisationsförändringar på sin arbetsplats. Då studien inte var av en större 

karaktär, beslutades att en form av kvalitativ fallstudie skulle passa bäst för att få 

svar på frågeställningarna. Intervjuer utfördes i form av semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer. 

Då studien utfördes i en organisation, i detta fall inom Tio Hundras 

sjukvårdsområde, så faller det inom ramarna för en fallstudie enligt Bryman och 

Bell (2011). En fallstudie bygger på att det är en organisation, person eller plats 

som studeras för att beskriva vad som är unikt med just den organisationen eller 

platsen (Bryman e Bell, 2010/2011; 2011). 

En kvalitativ intervjuform innebär en större frihet för intervjuaren och för 

respondenten, detta kan ses som både en fördel och en nackdel då flera faktorer 

spelar in. Då intervjuformen är i en friare form av intervju finns det inga garantier 

för att mötet “klaffar” mellan intervjuaren och respondenten och att intervjun blir 

så kvalitativ som forskaren tänkt sig (Widerberg, 2002).  

“Vid en kvalitativ intervju är syftet att använda sig av det direkta mötet mellan 

forskare och intervjuperson och det unika samtal som uppstår i denna kontext” 

(Widerberg, 2002). 

Det viktigaste är att forskaren kan följa upp respondentens berättelse, uppgifter och 

förståelse. I en semistrukturerad intervju behöver inte intervjuaren följa sin 

intervjuguide slaviskt utan respondenten kan tala fritt runt frågeställningarna och 

intervjuaren kan också fylla i med följdfrågor. De infallsvinklar som blir 

intressanta kan på detta sätt fritt följas upp (Saunders, Lewis e Thornhill, 2000; 

Widerberg, 2002).  
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Olika alternativa former av intervjumetoder är; Strukturerad intervju, 

semistrukturerad och ostrukturerad intervju: 

Den strukturerade intervjun innebär att intervjuaren arbetar med standardiserade 

frågor som följer en given mall.  

Semistrukturerad intervju är en mer fri form av intervjumetod och används i denna 

studie. Här blir inte respondenten bunden mot givna svarsalternativ.  

Den ostrukturerade intervjun är en helt fri intervjumetod där respondenten får tala 

fritt runt en frågeställning. Denna är vanlig när forskaren inte har tillräckligt med 

kunskap om området. (Boghard et al., 2008).  

Den semistrukturerade intervjuformen valdes som metod för denna studie trots att 

det finns både fördelar och nackdelar med metoden. Intervjuaren upplevde att 

denna metod skulle fungera bäst i denna form av studie, då det var få respondenter 

som ingick i studien. 

 

4.2 Undersökningsgrupper för intervjuer  

Förberedelse för intervjuer gjordes genom att först titta på möjligheten att hitta 

respondenter inom organisationen. Detta utfördes med hjälp av handledare på 

TioHundra som var mycket behjälplig med att finna lämpliga personer för 

intervjustudien.  

Val av yrkeskategori och val av respondenter skulle också uppfylla 

uppdragsgivarens förväntningar och krav på studien. Uppdragsgivaren gav fria 

händer att välja vilka som skulle intervjuas dock fanns det begränsningar för vissa 

yrkesgrupper, ex läkare var svåra att intervjua enligt handledare pga. skäl som inte 

framkom i studien. I samråd valdes därför att undersköterskor samt sjuksköterskor 

skulle intervjuas. Detta innebar också att studien fick en intressant vinkling då 

dessa innehar olika professioner. 

Två olika avdelningar på Norrtälje sjukhus valdes ut för studien. Dessa avdelningar 

var akutmottagningen samt avdelning 3, som är en Kirurgi/Urologi avdelning, 

benämns senare i uppsatsen som avdelning 3. Respondenterna blev en 

sjuksköterska och en undersköterska per avdelning.  

Varför dessa yrkesgrupper valdes ut var främst med utgångspunkt från det 

önskemål som arbetades fram i samråd med uppdragsgivare samt också för att 
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dessa personer tackade ja till att vara med i studien. En sjuksköterska arbetar idag 

ofta i en arbetsledande roll. En organisationsförändring skulle därmed kunna 

påverka dessa yrkesroller på olika sätt. Med bakgrund av litteraturstudier inom den 

verksamhet och organisationsuppbyggnad som finns inom vården så finns en 

intressant frågeställning om de olika yrkesgrupperna påverkas på olika sätt 

relationsmässigt och arbetsmässigt av en organisationsförändring. 

Utöver intervjuer med undersköterska/sjuksköterska genomfördes tre inledande 

intervjuer med respektive avdelningsansvarig sjuksköterska/enhetschef samt 

ansvarig utvecklingsstrateg för TioHundra. Dessa intervjuer var nödvändiga för att 

få en god uppfattning om hur respektive avdelning arbetar med förändringsarbete. 

Totalt utfördes 7 intervjuer i studien, samtliga var av kvalitativ semistrukturerad 

form: 

 Totalt 4 intervjuer med undersköterska samt sjuksköterska på respektive 

avdelning  

 Totalt 2 intervjuer med enhetschef/avdelningschef på respektive avdelning. 

 1 intervju med utvecklingsstrateg för TioHundra. 

(För intervjuunderlag hänvisas till bilagor1, 3 och 4).  

 

4.3 Tillvägagångssätt  

Ett kortare frågeformulär och presentation om arbetet utformades och skickades ut 

till ansvariga enhetschefer inom TioHundra. Frågeformuläret innehöll 

frågeställningar om bakgrund samt några kortare frågeställningar runt tre teman: 

  

1. Trivsel, trötthet, återhämtning. 2. Attityder och tankar kring förändringsarbetet 

samt 3. Arbetskrav och kontroll (Se bilaga 2). 

Formuläret skickades ut för att väcka intresse inför intervjustudien och för att 

utgöra en god grund att stå på för intervjuaren inför nästa skede att utforma 

intervjuguiden. Frågor utarbetades därefter utifrån 6 olika teman, dessa teman var 

en utveckling och fördjupning av de frågeställningar som tidigare ställts i det 

inledande frågeformuläret. Frågorna baserades utifrån Metodicums enkätformulär 

“ Det nya arbetslivet”. Dessa frågor är utarbetade av författarna till 
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stressforskningsrapporten ”Psykosociala faktorer i dagens arbetsliv och hur man 

mäter och beskriver dem ” (Oxenstierna et al., 2008).  

 Följande teman ingick i intervjuguiden: 

 

Trivsel, trötthet och återhämtning; Attityder och tankar kring förändringsarbetet; 

Arbetskrav och kontroll; Konflikter och socialt stöd; Resurser och personlig 

utveckling. 

 

Alla frågor genomgick en revidering i samarbete med handledare, innan intervjuer 

gjordes. Även en testintervju s.k. pilot intervju utfördes för att se att frågorna 

fungerade i sammanhanget. Testintervjun utfördes på en tidigare kollega som 

arbetar inom vården och är utbildad undersköterska och sjukgymnast. 

Samtliga intervjuer varade mellan 45- 60 min och alla intervjuer spelades in. 

Intervjuerna utfördes i ett avskilt mötesrum. Respondenterna fick möjlighet att 

stanna kvar längre vid önskemål för att berätta mer kring frågeställningarna. 

Intervjuerna varade dock som längst en timme. Samtliga intervjuer med 

undersköterska/sjuksköterska utgick från samma intervjuguide (se bilaga 4). Alla 

respondenter i intervjustudien var anonyma och erbjöds att få ta del av 

intervjumaterial samt slutrapport. Alla respondenter blev också informerade om att 

intervjun spelades in och fick avgöra om de ville bli inspelade eller ej.  

Intervjutillfället startades med att intervjuaren hälsade välkommen och kort 

presenterade sig. En kort genomgång gjordes sedan av intresseformuläret för att 

skapa ett band mellan oss och en god kontakt samt också för att få 

bakgrundsinformation om respondenten. Att inte direkt starta med frågorna är 

viktigt för att respondenten skall känna en trygghet med intervjuaren. Att skapa ett 

samspel mellan intervjuare och respondent är av vikt för att skapa en kontakt som 

blir mer än en artig konversation med utbyte av åsikter (Kvale, 2009).  

Alla intervjuer spelades in med bandspelare för att kunna föra anteckningar och 

också kunna förbättra färdigheten som intervjuare och kritiskt kunna lyssna på 

intervjun efter intervjutillfället (Kvale, 2009). Det finns många fördelar med att 

använda sig av bandspelare både för att bättre kunna höra vad respondenten säger 

men också för att kunna fånga upp lösa trådar och nyanser som inte kan fångas upp 

i anteckningar. Det finns också möjlighet att intervjuaren kan koncentrera sig på att 
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notera kroppsspråk och icke verbal kommunikation (Kullén Engström, 2009). 

Intervjuerna avslutades med frågan om respondenten hade något mer att tillägga 

som inte tagits upp. Vid ett flertal tillfällen fortsatte också samtalet efter att 

bandspelaren stängts av. Om det blev tveksamheter frågade intervjuaren om lov att 

få ta upp detta i rapporten (Widerberg, 2002).    

 

4.4 Transkribering och analys av intervjumaterial  

Efter utförda intervjuer gjordes en renskrivning och sammanfattning av dessa 

direkt utifrån inspelningarna för att inte missa viktig information. Samtliga 

intervjuer transkriberades därefter, vilket innebär en ordagrann återgivning av 

frågor och svar.   

Angreppssättet för intervjuanalysen som användes var Ad hoc, som är den 

vanligaste formen av intervjuanalys. Till skillnad från koncentrering och 

kategorisering av mening används här ingen standardmetod för analysen av 

intervjumaterialet utan det växlas fritt mellan olika tekniker (Kvale, 2009).  

Intervjuaren kan genom denna metod först läsa igenom intervjuerna och skapa sig 

en bild och göra djupare tolkningar för att sedan gå vidare och omvandla intervjun 

till berättelser. Genom ett sådant angreppssätt får också intervjuaren en möjlighet 

att finna förbindelser och stukturer som vid en första genomläsning inte skulle haft 

någon innebörd för studien (Kvale, 2009). Genom att titta på mönster, teman och 

skapa kontraster och göra jämförelser tolkades intervjumaterialet enligt nedan.  

Den utskrivna intervjun analyserades genom att först struktureras upp, kartläggas 

och titta på vad som var väsentligt och oväsentligt för studien. Analysens utfördes 

genom att intervjuutskrifterna lästes igenom grundligt varpå det som väckte 

intresse och var centralt i intervjun skrevs ned. Detta bildade analystrådar för varje 

enskild intervju (Widerberg, 2002). I en senare fas sorterades analystrådarna upp 

och bildade teman som var gemensamma för alla intervjupersoner. Några 

intressanta trådar fick tas bort för att minska antalet teman. Därefter lästes alla 

intervjuer ännu en gång för att sortera in alla citat under rätt tema. Detta var ett 

tidskrävande arbete att utföra manuellt och i litteraturen rekommenderas att 

använda ett dataprogram för denna form av sorteringsarbete, det skapar också en 

större trygghet att veta att inget lämnas åt slumpen (Widerberg, 2002). Som 

oerfaren intervjuare valdes därför att istället läsa intervjuutskrifterna ett flertal 
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gånger för att inte missa viktig information. De teman som valdes ut baserades 

utifrån analystrådarna som hämtats upp samt utifrån det teorinära förhållningssättet 

som materialet önskade belysa. Framställningsformen av hur intervjuerna skulle 

presenteras i rapporten fick också en betydelse om valet av teman. Detta innebär 

att intervjuaren har en bild av hur texten som helhet skall se ut när den är färdig 

(Widerberg, 2002). 

I detta fall valdes att presentera resultatet av intervjuerna med utgångspunkt från 

varje respondent, varpå intervjuerna presenterades med utvalda citat utifrån 

aktuella teman. Denna presentationsform ansågs mest lämplig för att belysa varje 

respondents tolkning av frågorna och för att fånga upp stämning och huvudtema 

hos varje respondent. För att presentationen inte skulle bli för stor valdes de citat 

som ansågs mest lämliga i sammanhanget ut. De teman som presenteras baseras 

därför inte helt och fullt från intervjuguiden. Temaområdena är också olika 

omfattande då respondenterna besvarat frågorna med olika argument och 

infallsvinklar. För en del respondenter skiljer sig aktuella teman åt då de i intervjun 

lagt större vikt vid olika delområden. 

I diskussionsavsnittet fångas gemensamma trådar upp samt de frågeställningar som 

ställs i början av rapporten besvaras. För att skapa en kontrast mellan olika 

yrkesgrupper analyseras och jämförs också intervjumaterialet utifrån de olika 

yrkesgrupperna som intervjuats; sjuksköterska och undersköterska (Kvale, 2009). 

 

4.5 Teoretisk referensram-sökstrategier  

För bakgrund och teoriavsnitt i rapporten inhämtades material genom en 

litteraturstudie. Litteraturen hämtades från KTH:s biblioteks sökmotor KTHB 

Primo vilken ger access till universitetets prenumerationer och inkluderar bland 

annat “ print journals and ejournals, print books and ebooks, conference 

proceedings, theses and dissertations, bibliographic databases, and more ” 

(www.KTHB.se). Därutöver har en finare sökning skett på övriga databaser såsom 

Scopus, Pubmed, Ergonomics abstracts som finns tillgänglig genom KTHB Primo. 

Utöver databassökningar har material inhämtats från Internet, studielitteratur, 

internmaterial från Tio Hundra AB samt information från Arbetsmiljöverkets 

hemsida. 

http://www.kthb.se/
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Fördelarna med litteratursökning i KTHB Primo har varit att databasen innefattar 

ett flertal databaser enligt ovan. Nackdelen med denna sökmetod har dock varit att 

för denna specifika studie har träffarna för aktuellt material varit begränsat, då 

databaserna inte innehållit tillräckligt med material inom hälso- och 

sjukvårdsområdet. En kompletterande informationssökning har därför varit 

nödvändig.  

Nyckelord som använts i sökningar är: Lean healthcare, Involvement, leadership, 

approach, coordination, supervisor’s impact, gender, well-being, hierarchy. 

 

4.6 Metoddiskussion 

I denna intervjustudie ingick ej några observationer av respondenterna på 

arbetsplatsen. Skälen var främst att tidsramen för studien var kort samt också för 

att intervjuaren ansåg att svaren från intervjustudien skulle vara tillräckliga som 

underlag för denna magisteruppsats. En observation är dock ett bra komplement till 

en intervjustudie och bör utföras om det finns möjlighet, detta för att säkerställa 

informationen i studien samt också för att få intryck och underlag till studien som 

inte kan inhämtas genom en intervju (Widerberg, 2002).  

 

Ett önskemål fanns i inledningen av studien om att intervjua läkare och 

sjuksköterskor för att titta på hur upplevelsen av förändringsarbete skiljer sig 

mellan dessa yrkesgrupper. Som tidigare nämnts var det dock svårt att intervjua 

läkare pga.svårigheter att boka intervjuer med denna yrkesgrupp. Orsakerna till 

detta framkom aldrig under denna studie.      



 

47 
 

5 Resultat  
_____________________________________________________________________________________ 

I följande kapitel beskrivs de förändringar som införts på avdelningarna baserat 

på intervjuer med enhetschefer samt hur respektive chef på avdelningarna ser på 

de förändringar som införts. Avslutningsvis presenteras resultatet av utförda 

intervjuer av undersköterskor och sjuksköterskor. För att lyfta fram det personliga 

och individuella presenteras dessa intervjuer i citat form. För intervjuunderlag 

hänvisas till bilagor 3 och 4. 

_____________________________________________________________________________________ 

5.1 Resultat av förändringsarbetet på aktuella avdelningar  

 

5.1.1 Förändringsarbetet på avdelning 3 

På avdelning 3 på Norrtälje sjukhus har förändringsarbete bedrivits sedan 2010. 

Avdelningen är en vårdavdelning för kirurgi och urologi, även behandling av 

traumapatienter förekommer. På avdelningen arbetar 3 stycken vårdlag, varje 

vårdlag har 8 patienter vid full beläggning. Varje vårdlag består av en 

undersköterska och en sjuksköterska. Vidare arbetar en sjuksköterska som 

koordinator på avdelningen och en sjuksköterska som resurs, detta innebär att 

hjälpa till där det behövs. Utöver detta arbetar också en undersköterska i köket och 

ytterligare en undersköterska som resurs. På helgerna och kvällarna är 

personalstyrkan reducerad och totalt 6 personer arbetar på avdelningen. 

Förändringarna på avdelningen startade på initiativ av den dåvarande 

divisionschefen som var mycket intresserad av Lean. Alla enhetschefer på 

sjukhuset genomgick en utbildning om Lean. Personalen gjorde också ett 

studiebesök på St Görans sjukhus som då hade börjat implementera Lean med 

goda resultat. Enhetschefen för avdelning 3 hade tidigare erfarenhet av den så 

kallade OD-metodiken (Operational Development), vilket innebär att ledningen 

och samtliga medarbetare är engagerade i förbättringsarbetet, som ska vara en del 

av det ordinarie arbetet och pågå kontinuerligt. 

Genom att lära sig Lean så initierades nya förändringsverktyg. Förändringsarbetet 

utvecklades till att bli en blandning av flera metoder och metodik inspirerat av 

Lean och OD och har nu anpassats till avdelningens verksamhet.  
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Både stora och små förändringar har införts på avdelningen; som att införa 

morgonmöten vid en bemanningstavla, för att överskådligt gå igenom status på 

personal, beläggning och fördelning av resurser. En överskådlig tavla där punkter 

som organisationsåtgärder, förslag för förbättringar noteras har också införskaffats. 

Förbättringsgrupper har också bildats med en ansvarig i varje grupp. All personal 

har möjlighet att vara med i förbättringsgruppen om intresse finns och ansvariga 

för dessa har genomgått utbildning inom förbättringsarbete.  

Några av de större förändringarna som införts på avdelningen är:  

Tyst rapportering – Vid byte från dagpersonal till kvällspersonal så sker idag 

inläsning av rapportering via dator tillskillnad från tidigare då det var ett 

avstämningsmöte. Detta skapar mer tid för dem som jobbar ute på golvet och 

kvällspersonalen kan i lugn och ro läsa igenom det de själva anser är viktigt.  

Kurer – Kurerna möjliggör att personalen idag kan rapportera effektivare. Tidigare 

fanns endast 3 datorer som samtlig personal skulle samsas om, nu finns det 1 kur 

för varje vårdlag med 2 st. datorer i varje. Personal kan i lugn och ro läsa och 

rapportera och blir inte störda på samma sätt som tidigare. Kurerna kan också 

användas till samtal eller mindre möten. 

Kurerna skapar också en bättre arbetsmiljö då sjuksköterska och undersköterska nu 

är närmare sina patienter och även närmare varandra, då varje kur är placerad vid 

vårdlagets patientområde. Om sjuksköterskan exempelvis måste dela medicin eller 

skriva rapport går detta att utföra från kuren alternativt från receptionen eller 

kontoret. Undersköterskan som arbetar mer med patientvården har också lättare att 

nå sköterskan, detta skapar mindre stress för båda yrkesgrupperna. 

Puck – En blinkande bricka  

Ansvarig undersköterska eller sjuksköterska lämnar patienten på röntgen, 

sköterskan får sedan den s.k. pucken med sig tillbaka, den går att placera i 

rockfickan. Pucken är individuellt programmerad enbart för den aktuella patienten 

och när pucken piper är patienten färdig att hämta  

Innan den nya rutinen infördes var det oftast undersköterskan som arbetade i köket 

som svarade i telefonen eller avdelningens koordinator. Hela proceduren innebar 

tidigare ett flertal moment. Efter att ha svarat i telefonen gick undersköterskan till 
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tavlan där det stod vilket vårdlag patienten tillhörde och den aktuella sköterskan 

kontaktades. Om sköterskan eller undersköterskan i något av dessa led blev störd 

eller uppehållen av något arbetsmoment så innebar det en längre väntan för 

patienten, patienten riskerade att bli kvarglömd på röntgenavdelningen, vilket 

kunde leda till en oro för patienten. Genom att införa pucken så har dessa risker för 

patienten minskat, personalen har blivit mindre stressad och ett flertal 

arbetsmoment har försvunnit, med andra ord har många parter vunnit genom den 

nya lösningen.  

Pucken som också vunnit pris finns idag på flera avdelningar, som har någon form 

av undersökning eller behandling, såsom röntgen, klinfys, endoskopi, operation 

eller IVA (intensivvårdsavdelning). 

Övriga förbättringsprojekt på avdelningen som införts är bland annat bättre 

ordning i förråd och på rummen. Alla sjuksköterskor har också fått egna telefoner 

för att underlätta i växeln och för personal. Förbättringsarbetet grundar sig i att 

minska slöserier, öka effektiviteten och förbättra flödet mellan de anställda. Arbete 

med ständiga förbättringar pågår kontinuerligt.  

Enhetschefen menar att alla överlag har varit och är engagerade och positiva till 

förändringar. Allt detta skulle inte ha gått att genomföra om de inte haft med sig 

personalen. Självklart finns det alltid medarbetare som inte är positiva men det 

skapar också en homogen grupp. Flera av dessa driver nu istället fram 

förändringar. Det finns en förståelse för att förändringar tar tid och det som är 

viktigast enligt enhetschefen är: 

 “Att våga skapa en miljö där människor vågar säga till… ”   

När jag frågar henne vad styrkan med förändringsarbetet på just denna avdelning 

är, svarar hon med flera påståenden:  

 ”Att våga ifrågasätta och vara kritisk till de arbetsmetoder man har idag ” 

”Skapa en tillåtande miljö för förändringar… Inte tänka kritiskt utan att föda en 

vilja, jobba smart tillsammans ” 

”Ta bort flaskhalsar, ha ett flöde värdeskapande för patienten… Att hitta orsaken 

är viktigt – inte att släcka bränder” 
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Idag arbetar avdelning 3 med att förbättra samarbetet med andra avdelningar. En 

önskan finns också att sprida idén med pucken till flera sjukhus i Sverige. 

Enhetschefen skulle också vilja utveckla ett bättre system för uppföljning och 

dokumentation. 

Idag fungerar måluppföljningen olika beroende på projekt. En uppföljning utförs 

genom individuella utvecklingssamtal med personal, möten och utvärderingar från 

andra avdelningar, men det har ännu inte drivits några större uppföljningar såsom 

enkäter eller liknande. När det gäller de större projekten som pucken, har en 

uppskattning gjorts om vilken tidsvinst sjukhuset fått genom informationsutbyte 

mellan aktuella avdelningar. Enhetschefen för avdelning 3 menar att det bör 

utföras en bättre och noggrannare uppföljning för att enklare kunna sälja in detta 

koncept till andra sjukhus. Hon sammanfattar vårt samtal med nedanstående ord  

som svar på min avslutande fråga om vad som är mest positivt med 

förändringsarbetet. 

 

”Det finaste är att se människor växa, engagera sig, brinna för något … se 

varandra ” 

 

5.1.2 Förändringsarbetet på akuten  

På akutavdelningen på Norrtälje sjukhus har det också skett en hel del förändringar 

sedan 2010/2011. Tillsammans med övriga enhetschefer på sjukhuset gick 

enhetschefen för akuten en utbildning inom Lean för att starta upp 

förändringsarbetet. Personalen fick också i ett senare skede ta del av föreläsningar 

och gå en grundutbildning inom Lean. Även på akuten fanns tidigare erfarenhet att 

arbeta med OD metodiken och sedan Lean introducerats har ett successivt arbete 

med att föra in moment av Lean-verktyg i förbättringsarbetet pågått. Avdelningen 

arbetar nu på ett mer strukturerat sätt med förändringarna. Det centrala i OD- 

metodiken är att ledningen och samtliga medarbetare är engagerade i 

förbättringsarbetet, som ska vara en del av det ordinarie arbetet och pågå 

kontinuerligt. 

På akuten arbetar ca 40 anställda under dagtid, det är undersköterskor, 

sjuksköterskor och läkare. När en patient anländer till akuten skrivs denne in och 
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en första bedömning sker om vilken vård patienten behöver, akuten är uppdelad i 

kirurgi, medicin och ortopedi. Efter att en bedömning är utförd tar sjuksköterskan 

och undersköterskan grundläggande kontroller såsom EKG, blodtryck och vissa 

blodprover och därefter får patienten träffa läkare. Beroende på vad patienten söker 

för och hur akut det är får patienten därefter skrivas in eller åka hem. Parallellt med 

patienter som själva söker sig till akuten så anländer också ambulanstransporter 

med både akuta och ej akuta sjukdomsfall och dessa skrivs också in i samma 

reception/ kassa.  

Sedan initiativet att starta förändringsarbetet 2010, har det successivt pågått större 

och mindre förändringsprojekt på avdelningen. Första steget var att utse tre 

ansvariga personer för förändringsgrupperna, förändringsledare. Dessa tre personer 

är alltid samma personer som också har genomgått utbildning inom 

förändringsarbete. Grupperna är inte konstanta och kan förändras beroende på 

vilka som anmäler sitt intresse att vara med i gruppen, alla skall ha möjlighet att 

delta. Förändringsgruppen träffas kontinuerligt var tredje vecka och stämmer av 

den aktuella förändringen mot en handlingsplan. Några av de förändringar som har 

implementerats på akuten är bland annat:  

Förbättringstavla - En överskådlig tavla är uppsatt i ett av konferensrummen. Här 

kan de anställda skriva upp om något går sönder, vad, när och hur detta skall 

åtgärdas. Tidigare kunde ett liknande moment finnas i ett flertal pärmar. 

Samma s.k. triagesystem för de olika avdelningarna inom akuten – Triagesystem är 

ett system som sjukvårdspersonalen kan luta sig emot när det gäller frågor och 

bedömning om en patients tillstånd gällande puls och blodtryck. Tidigare arbetade 

endast kirurg och ortoped med detta system. Även ambulansen arbetar efter samma 

system som kallas för Rätts.   

Samarbete med röntgenavdelningen för att underlätta samarbete och förkorta 

kötider för patienten. Detta har genererat i att exempelvis dubbelarbete för 

personalen har minskat och flödet blivit mer effektivt mellan avdelningarna.  

Quick- fix – Alla får komma med förslag om vilka förändringar som behöver 

utföras. Dessa sätts upp på en tavla och hamnar sedan så småningom i en 

förbättringsgrupp.  
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Startat upp avstämningsmöten på ca 5-10 min – korta möten då personal stämmer 

av status på avdelningen innan varje personalbyte sker. Dessa sker tre gånger per 

dag.       

Ständiga förbättringar av både teknisk utrustning, arbetsmetoder och utveckling av 

de dagliga rutinerna med checklistor, minska slöserier, arbete med ordning och 

reda sker kontinuerligt på avdelningen.  

Två pågående projekt som precis påbörjats är bland annat att förbättra 

inskrivningen när ambulans anländer med en patient. Idag sker denna inskrivning i 

samma reception och kassa som för patienter som själva sökt sig till akuten. Ett 

ytterligare system där inskrivningsmöjligheter sker parallellt med den gamla 

kassan skall implementeras. Den nya arbetsmetoden kommer att involvera både 

ambulanspersonal, personalen som arbetar i inskrivningen och kassan. En 

enkätundersökning har skickats ut till berörd personal för att få en grundläggande 

bild av hur arbetssituationen ser ut idag. Ytterligare ett projekt som påbörjats är att 

korta tiden från att en patient går till primärvården, husläkarmottagningen till att 

patienten får tid för sin röntgen via akuten eller aktuell vårdinstans. Målet är att 

husläkarmottagningen direkt skall skriva remissen till röntgen istället för att gå 

vägen via vårdinstansen först, om inte detta är nödvändigt. Detta spar tid både för 

patienten och personal, och är ett gott exempel på resurseffektivitet och 

flödeseffektivitet (Modig, 2012). 

När jag frågar enhetschefen för akuten hur hon ser på förändringsarbetet och vilka 

svårigheter som de stött på menar hon att svårigheterna med förändringsarbetet på 

akuten är att anpassa arbetet till avdelningens beläggning. Ett förändringsarbete 

inom denna verksamhetsform är en utmaning och ibland har de varit tvungna att 

anpassa arbetet efter verkligheten. Patientens vård går alltid först och det innebär 

att ibland måste planerade möten styras om de dagar det är hög beläggning på 

avdelningen. Förändringsarbetet är dock ett prioriterat område och många projekt 

har genomförts tack vare att personalen varit så positiv till förändringarna. Hon 

upplever också att personer som var negativa till en början nu istället är drivande i 

flera projekt och många initiativ har tagits av personalen till nya kommande 

förändringsprojekt. 
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Enhetschefen avslutar vårt samtal med följande:  

 “hon är stolt över sin avdelning att de håller i och håller ut”   

Att personalen själva kommer med nya förslag på förändringar ser hon som 

mycket positivt och att mycket handlar om rutiner och nya arbetssätt.  
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5.2 Resultat och analys av intervjustudie  

I följande avsnitt presenteras resultatet av intervjustudien i form av en 

presentation utifrån olika teman. Som intervjuare har jag valt att presentera de 

områden respondenterna talat mest kring, enligt den analysmodell som använts, de 

teman som presenteras baseras därmed inte helt och fullt från intervjuguiden. 

Temaområdena är olika omfattande då respondenterna besvarat frågorna med 

olika argument och infallsvinklar. För en del respondenter skiljer sig aktuella 

teman åt då de i intervjun lagt större vikt vid olika delområden. De teman som 

presenteras är: Attityder och tankar kring förändringsarbete, delaktighet, 

samarbete mellan yrkesgrupper/ sociala relationer, upplevelse av hur den egna 

yrkesrollen förändrats, stress, utrymme för reflektion och eftertanke/ utveckling av 

de sociala relationerna samt reflekterande tankar runt förändringsarbetet. 

 

5.2.1 Intervju med sjuksköterska på avdelning 3 

Den första intervjun som utfördes var med en sjuksköterska på vårdavdelning 3 på 

Norrtälje sjukhus.  

Sjuksköterskan är 34 år och har arbetat som sjuksköterska i ca 10 år, varav 4 år på 

denna avdelning. Hennes arbetsuppgifter innebär att hon är arbetsledare för ett 

vårdlag på avdelningen som består av en undersköterska och sjuksköterska. I 

vårdlaget ansvarar hon för vården av 8 patienter. Sjuksköterskan är också aktiv i 

förbättringsgrupper på avdelningen och mycket intresserad av det pågående 

förändringsarbetet. Hon trivs mycket bra på sin arbetsplats. 

Tema 1 Attityder och tankar kring förändringsarbete  

Vi börjar intervjun med att prata lite runt förändringsarbetet och sjuksköterskan 

menar att hon är mycket positiv till förändringar överlag, och menar att:  

Alltså hör jag ordet förbättringar, då vill jag vara där och påverka, så att det blir så bra som 

möjligt för oss. Jag ser nog vår chans att påverka till det positiva…  

När vi pratar vidare om förändringsarbetet på avdelningen ställer jag frågan om det 

varit svårt på grund av några regelverk eller utifrån ett organisationsperspektiv. 

Hon svarar att det kan vara svårt på grund av att alla avdelningar arbetar med olika 

former av vård, det går inte att implementera alla förändringar lika på hela 

sjukhuset, sjuksköterskan beskriver det hela: 
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Kanske inte just i regelverk, men just det här att det ska ju vara lika på alla avdelningar, vilket 

är bra på ett sätt, men vi är inte lika, vi kan inte vara lika för vi jobbar med akutkirurgi. Den här 

avdelningen har stroke och geriatrikpatienter, då tycker jag att det är lite svårt att få igenom 

någonting som ska vara lika när vi inte arbetar likadant. Vi har inte samma bemanning, vi har 

inte samma patientkategorier, vi har inte samma flöde på patienter, alltså då blir det svårt. Men 

man vill helst ha enhetligt på huset, och jag vet inte om det är någonting som man har sagt från 

organisationshåll, eller om det bara är något som är påhitt? Det har slagit mig, att vem är det 

egentligen som vill att det ska vara enhetligt? 

Tema 2 Delaktighet 

Under intervjun kommer temat delaktighet upp ett flertal gånger och 

sjuksköterskan menar att när det skall ske en förändring så har alla haft möjlighet 

att vara med och påverka:   

När vi har haft en förändring så har det oftast varit att vi har varit en grupp som har kommit 

fram till den här förändringen, och alla har haft möjlighet att få vara med i gruppen. Om vi ska 

förändra kurerna till exempel, då var det en öppen fråga, vilka vill vara med i gruppen? Och var 

det ingen som ville vara med så blir man ändå tillfrågad, men var det många som ville vara med, 

så kanske man bara tog med någon från varje yrkeskategori, men alla blev ändå tillfrågade, och 

då de som är mest… brinner för det här, har ju möjlighet att vara med, och då har ju den 

gruppen utformat någonting och kommer fram till någonting… 

Hon menar att hon själv fått bra information om alla förändringar och genom att 

hon själv också är ansvarig och aktiv för en förändringsgrupp så får hon extra 

mycket information. Informationen kommer från flera håll, både via möten, 

veckobrev från avdelningschefen och inom förändringsgrupperna. Hon menar 

också att som medarbetare måste du lyfta dina åsikter så att det hörs till aktuella 

projektgrupper och ledningen. 

Tema 3 Samarbete mellan yrkesgrupper/sociala relationer 

Under intervjun så talar vi om hur de sociala interaktionerna har förändrats mellan 

yrkesgrupperna. Hon menar att det ibland varit svårigheter att införa vissa 

förändringar men att det ändå till slut har fungerat bra. Hon säger att:    

Där vill väl jag säga att vi sjuksköterskor förstår ju varandra, så att vi sjuksköterskor stöttar 

varandra. Sedan kommer vi ju lite på kollisionskurs med undersköterskorna eftersom vi har olika 

professioner, så vi gör inte samma arbete, och vi kan inte riktigt sätta oss in i varandras 

situationer, men jag känner absolut att vi sjuksköterskor kommunicerar jättebra och förstår 

varandra, och undersköterskorna är ömsesidiga gentemot varandra.. Men ska vi göra någonting, 

en förbättring, så är det oftast där vi får jämka oss lite, kompromissa, så är det. För skulle vi 
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bara vara sjuksköterskor, då skulle det inte vara något snack om hur det skulle vara, eller skulle 

det vara undersköterskor, skulle det inte vara något snack, men just nu när vi är två olika 

yrkeskategorier så blir det lite sådär att man får kompromissa. …Så det är inte alltid  det är 

undersköterskor eller sjuksköterskor som får det bättre, och de andra det sämre, utan det är så 

att det ska bli så bra som möjligt för alla.  

När frågan ställs om det funnits några konflikter menar hon att det ibland funnits 

olika åsikter innan personalen kommit fram till en lösning:  

Det är många nej-sägare också bland folket, som liksom tycker att, ja men varför kan vi inte 

jobba istället för att hålla på med den här förbättringen… det leder ju ingenstans, men då 

försöker vi ju ändå visa vart vi har kommit… om de kommer och har gjort en förändring, och så 

tycker vi att det inte var något bra, då kanske vi också behöver göra en förändring för att vi 

tillsammans ska få det bra, och det är där det kan bli lite konflikter innan man har kommit fram 

till att då kanske vi måste göra på ett annat sätt..  

Hon menar vidare att det är viktigt att se förändringarna ur två perspektiv: 

 … vi är ett team av sjuksköterskor och undersköterskor, så det är ju viktigt att vi båda är med 

på förändringarna, så att det inte bara gagnar oss och missgagnar dem till exempel…  

 När det gäller den sociala relationen gentemot både kollegor, patienter och 

anhöriga tycker hon att det bara har blivit positivt genom att stressen minskar och 

det finns mer tid:  

Ja absolut, för att när de här förbättringarna har gjort att man har fått mindre stress, då får man 

bättre kontakt med patienter och anhöriga. Du har mer tid att faktiskt lyssna ärligt, och inte bara 

lyssna med halva örat, för du vet att du ska springa bort snart för att göra någon annan sak, 

utan du har genuint tid för dem. Och samma sak för ens kollegor, för mår jag bra och inte 

stressar, då blir man ju oftast lite… snällare…  

Tema 4 Upplevelse av hur den egna yrkesrollen förändrats  

När vi talar om hennes personliga utveckling anser hon att den har förändrats i den 

riktning hon själv valt. Hon har tidigare haft en önskan om att få vara delaktig i 

förändringar för att få en morot i sitt arbete och det tycker hon att det finns 

möjlighet till på arbetsplatsen. 

Tema 5 Stress 

Stress är något som sjuksköterskan nämner ett flertal gånger under intervjun, hon 

upplever att arbetet idag är mycket mindre stressigt efter att flera av förändringarna 

införts. Både ”kurerna” och även ”pucken” har haft stor inverkan. Även övriga 
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förbättringar såsom den nya rapporteringsrutinen underlättar för henne i det 

dagliga arbetet. Hon berättar om hur hon ser på det hela:  

För mig med de här förbättringarna, om jag säger bara rent generellt så måste det ju ha blivit 

mindre stressigt för alla, vissa förändringar som vi har gjort, om man tänker från 

sjuksköterskeperspektivet, men för mig specifikt så har det ju blivit mindre stressigt. Jag har fått 

avsatt tid till mina ansvarsområden till exempel, och jag har fått avsatt tid till att vara 

förbättringsledare, att det inte har varit någonting som man har klämt in där det finns tid, utan 

det har varit planerat att den här timmen sitter ni… 

Och bara det här att, vi byggde ju som små kurer där vi sitter i våra vårdlag där vi kan 

dokumentera, så man kan stänga om sig, och det har också gjort att man har mindre 

störningsmoment. Man blir inte störd i onödan. För sitter du helt öppet är det så lätt att säga, ja 

du (konfidentiellt namn), men sitter jag med dörren stängd, då ska man ha en ganska bra 

anledning till att knacka, för då vill man någonting väldigt viktigt. Där är vi lite arbetsmiljö 

verkligen, det här med ljud och stress och… jag sitter och gör mitt koncentrerar mig på mitt, stör 

någon, då är det viktigt. Men det är inte de här småstörningarna, så det har varit jättebra också, 

så det har påverkat på alla sätt och vis. 

 Hon berättar vidare om flera områden på avdelningen som blivit bättre både mot 

personal, patienter och för henne själv och sammanfattar temat stress med:  

Mindre stress och mindre arbetsbelastning på oss enskilda sjuksköterskor… 

Tema 6 Utrymme för reflektion och eftertanke 

När vi talar om hur utvärdering av de nya rutinerna och metoderna på avdelningen 

har fungerat och om det finns tid för eftertanke menar sjuksköterskan att det aldrig 

går så långt att något blir fel. Om något inte fungerar så försöker 

förändringsgruppen fånga upp det på vägen:  

Då säger jag nog bara positivt för vi kommer aldrig så långt som till negativt. Alltså är det något 

som är negativt så märks det redan på vägen, för vi har både undersköterskor, sjuksköterskor… 

vi har liksom ganska många olika synvinklar, så det är ingenting som har blivit helt pannkaka av 

det vi har gjort, utan då har det upptäckts det i tid. 

Hon menar också att det finns delvis tid för eftertanke då de alltid har ett 

avslutande möte för de aktuella förändringarna. Ibland blir det dock för lite tid för 

reflektion. 
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Tema 7 Reflekterande tankar runt förändringsarbetet    

Som avslutning på vår intervju reflekterar vi tillbaka om vad vi talat om gällande 

förändringar och sjuksköterskan menar att ibland kan det bli lite för många 

förändringar trots att det är positivt:  

Ja därför att man hinner ju aldrig landa i det man håller på med innan det är dags att börja rota 

i nästa grej. Det kan vara skönt att kanske bara få jobba några veckor, några månader med ett 

nytt arbetssätt innan man ska börja med nästa nya arbetssätt, fast där får man ju också vara 

lite… för oftast så handlar det ju om kanske mitt arbetssätt gentemot paramedicin, alltså 

sjukgymnast, dietist, där har vi förbättrat, så då kanske man förbättrar nästa grej, och nästa 

grej. Men man skulle nog vilja ha lite lugn och ro ibland att bara hinna känna efter hur det är, 

och vad det är som inte fungerar så bra. 

Hon avslutar det hela med att: 

Det har gått bra, vi har ju fått ganska mycket positiv feedback av de flesta medarbetare tycker 

jag. Jag tror inte att det är någon som skulle vilja ta bort någonting av det här, fast de kanske 

gärna vill låta att det kanske inte var så bra, men jag tror inte att någon vill ta bort det, det tror 

jag inte…  

… Jag är glad och det är kul, och jag känner att jag får ut mer av dagen, både hemma och på 

jobbet faktiskt, och det har ju mycket med att göra att man inte är lika stressad, både fysiskt och 

psykiskt från sitt jobb.  

Som avslutning menar hon att förändringarna kanske har hjälpt till att få henne att 

fortfarande trivas så bra på arbetet:   

Jag har varit sjuksköterska i tio år, jag har från första dagen älskat mitt jobb, och tycker att det 

är underbart att få gå och jobba, och det tycker jag fortfarande, så att med eller utan 

förändringar så är det jobbet som… jag finner fortfarande glädje i att ha ett jobb som 

sjuksköterska, så jag har så svårt att säga svar på det där, för jag skulle tycka om det oavsett… 

alltså jag vet inte, men det kanske har hjälpt till att jag fortfarande känner såhär… 

 

5.2.2 Intervju med undersköterska på avdelning 3 

Undersköterskan som intervjuas är 55 år och har arbetat som undersköterska i ca 5 

år, varav 1,5 år på denna avdelning. Undersköterskan är aktiv i förbättringsgrupper 

på avdelningen och mycket intresserad av det pågående förändringsarbetet. Hon 

trivs mycket bra på sin arbetsplats och upplever att det ibland kan vara stressigt 

och svårt med återhämtning, detta beror till stor del på hur mycket beläggning som 
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finns på avdelningen. Hon arbetar deltid och har lika som övriga respondenter 

möjlighet att påverka sin arbetstid till viss del genom att ta ut s.k. plustid. Hennes 

arbete innebär omvårdnad av patienter på avdelningen. 

Tema 1 Attityder och tankar kring förändringsarbete  

Vi börjar vårt samtal med att prata lite om de förändringar som genomförts på 

avdelningen och hon menar att både större och mindre förändringar har skapat 

bättre arbetsmiljö:  

Ja precis, det är ju mycket småsaker som inte är så himla stort också, som utformning av skåp 

som ska sitta i sköljen, och det har vi också gjort i ordning ganska nyligen, det är också sådana 

där jättebra… alltså det kanske inte ska kallas för förbättring, men det blir ju förbättring på 

arbetsmiljön. Man mår ju bättre av att grejerna ligger på rätt ställe och helst bakom en dörr så 

man inte ser, gör ju att arbetsmiljön blir ju mycket, mycket bättre…  

… det kan ju vara smågrejer till större som till puckarna som blev väldigt stort. Från det att man 

säger att man kanske skulle kunna ha sådana här, på en planeringsdag, och sedan satt 

avdelningschefen och tog det vidare, så inga förslag är ju liksom fel. Det märkte man ju mycket 

med puckarna, och det taggar ju igång en lite för vad kan vi mer hitta på? 

Hon berättar vidare om att en del mindre förändringar inneburit organisering och 

inspirerats av Lean, att ha var sak på sin plats:  

… väldigt mycket med det här Lean arbete och så… kom det ju mycket med att ha grejerna på 

rätt ställe, så man inte springer och letar hela den biten. Inte så jättestort, men i samband med 

kurerna så var det ju väldigt mycket Lean, och det kommer ju mycket bra ur det också... 

Hon är positiv till de förändringar som skett och har själv varit aktiv i flera 

förändringar och menar att det bara kan bli till det bättre. En del av förändringarna 

måste dock utvärderas längre tid då det fortfarande är ganska nytt, men generellt så 

har många av de större förändringarna gett besparingar i tid för personalen på 

avdelningen och även mer ordning och reda menar hon. 

Tema 2 Delaktighet 

När vi talar om delaktighet och möjlighet att påverka så menar hon att oftast 

kommer besluten uppifrån speciellt när det gällt de större projekten, som de s.k. 

kurerna. Men en del förändringar startas på initiativ av personalen själv. Hon 

tycker att klimatet är öppet och att alla har möjlighet att säga till, men till viss del 

är det beslut som redan är tagna, hon menar att:  
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Jag tror att man har varit ganska delaktig från början, att i alla fall vad jag kommer ihåg när vi 

började, och sedan är det mycket diskussioner runtomkring, det är ju alltid vid 

förändringsarbeten, så blir det orosmoment, det blir ju mycket prat, och ja du vet sådär, åh hur 

ska det här bli? Och en del tycker det här är inget bra, och alltid de här negativa som så...men 

är det väl bestämt så är det ju bestämt så, kan man säga.  

Hon menar vidare att:  

Alltså det känns ju som att det var ju ett beslut som skulle göras, och sedan att man kunde 

komma med åsikter, och sedan så utvärdering förstås, när kurerna väl är på plats, men det var 

nog ganska bestämt så. 

Hon menar vidare att oftast så kommer förändringarna som förslag på deras 

anslagstavla och därifrån utvecklas de vidare till små eller större 

förändringsprojekt. Men de större projekten som exempelvis kurerna var initierat 

uppifrån. 

Tema 3 Samarbete mellan yrkesgrupper 

Undersköterskan talar vidare om att det finns både positiva och negativa reaktioner 

på de förändringsförslag som initieras, en del av personalen kan ha en negativ 

inställning från början men ändrar sig oftast. Samarbetet mellan undersköterskan 

och sjuksköterskan tycker hon också har blivit bättre. Hon menar överlag att det 

idag finns en större möjlighet att kunna påverka och att undersköterskan idag har 

mer status än tidigare. Undersköterskan menar att:  

… framförallt att samarbetet mellan, alltså sköterska, undersköterska är ju bättre, och man 

känner sig som undersköterska, jag menar jag kan tänka mig att för inte så länge sedan att 

läkarna knappt hälsade, så känner man ju, eller jag i alla fall, att man har mer status nu, och jag 

kan faktiskt våga säga ifrån om jag tycker att någonting är fel, eller ifrågasätta utan att någon 

tittar på mig konstigt så, så det tror jag ibland, man känner ju att man har inflytande, absolut. 

Och att det inte är någon större skillnad sjuksköterska… det är bara att vi har olika 

arbetsuppgifter … de kan göra vårt jobb, men vi kan inte göra deras… 

När vi talar om huruvida det funnits konflikter på arbetet pga. förändringar menar 

hon att det finns en del motstånd till förändringar som hon talade om tidigare men 

överlag så menar hon att personalen hjälps åt och att det överhuvudtaget på 

sjukhuset har en mycket positiv inställning till att våga förändra. Hon menar vidare 

att på båda de avdelningar hon har arbetat på, så stöttar alla och hjälper varandra.  
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Tema 4 Upplevelse av hur den egna yrkesrollen förändrats  

Undersköterskan upplever att hon själv utvecklas varje dag och menar att hon har 

svårt att svara på denna frågeställning då hon själv är så ny inom yrket, men hon 

ser att det finns en del möjligheter till utveckling genom att vara aktiv i 

förändringsgrupper. I övrigt ser hon det som svårt att utvecklas vidare från 

undersköterska då det krävs mer utbildning för att specialisera sig.  

Tema 5 Stress  

Undersköterskan menar att mycket av förändringarna har gjort att stressen minskat 

i det dagliga arbetet, de små projekten att ställa var sak på sin plats och skapa 

ordning och reda:  

… alltså ju mer ordning du får, det kan vara från små saker… desto mindre energi tar ju det att 

springa och hålla på och leta efter saker, för det är ju stressmoment i sig. Så ju mer ordning vi 

får, även fast det är jättetrist att tänka på överhuvudtaget, att vem bryr sig om var manschetterna 
ligger, så i det stora hela så minskar ju det stressen faktiskt… jag gillar när det är ordning och 

… då mår jag bra, och jag tror att det är många andra som gör det också, att man inte liksom 

ser alla pryttlar, utan att man liksom öppnar och där är de och det är ordning.  

Hon menar i övrigt att en del förändringar är mer tidsbesparande än andra. 

Tema 6 Utrymme för reflektion och eftertanke 

Under intervjun talar vi om hur uppföljningen sker på de olika 

förbättringsprojekten och hon upplever att de finns tid att ställa till rätta det som 

inte fungerar i ett projekt. Samtal sker på möten, s.k. APT (arbetsplatsmöten) och 

även i projektgrupperna. Det hon dock tycker borde finnas är specifika möten för 

avslut av varje enskilt projekt. Nu upplever hon att det rullar på och att 

informationen kommer från flera håll. Hon uttrycker det såsom att:  

Det vore väldigt bra att ha möten, specifika, alltså vid förändringsarbeten att man har ett 

uppföljningsmöte som gäller precis för den förändringen som man har gjort, eller 

förbättringen…  

… där vi sätter oss ner och bara koncentrerar oss på det här, att man kanske har ett par veckor 

på sig, det kommer ju oftast små lappar ibland där det står, vad tycker du om förändringen? 

Hon menar också att det ibland är svårt att hinna med allt det nya, och att det är lite 

upp till personalens eget ansvar att läsa in sig på nya instruktioner som gäller 
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förändringar. När det gäller att hinna med den administrativa tiden för möten som 

gäller förändringsarbetet så finns det möjlighet att lägga in det i schemat.  

Tema 7 Reflekterande tankar runt förändringsarbetet    

Som reflektion över förändringsarbetet överlag så menar undersköterskan att det 

händer något med personalen, många vågar säga till mer nu och även om det 

varit motstånd från början så brukar attityden förändras, hon menar att när hon 

och även andra hör ordet förändringar så kan känslan vara negativ från början för 

att sedan ändras till något positivt:  

Jag tror automatiskt att man känner, när man bara hör förändring så får man lite sådär, lite 

taggar fortfarande, åh, nej nu ska det bli en förändring igen, det här som funkar så bra, vem kom 

på det? Och så kommer de här negativa sakerna… och sedan så kommer ju den där 

utvärderingen, och var det här bra eller var det dåligt? Och ibland kan man ju bli överraskad 

och tänka, att det där kanske var ganska bra i alla fall…  

Hon menar vidare att hon upplever att fler vågar säga till och vara delaktiga.  

Det är inte lika läskigt med förändringsarbeten som det kanske var förut, vad innebär det, och 

jättestort och sådär. Så det kan jag nog tänka att det är fler som vågar … 

Hon fortsätter med att hela avdelningen har fått ett annat tänk trots att det kan vara 

olika åsikter om förändringarna och menar vidare att:  

… alltså det var ju ett väldigt uppsving, allting liksom ger energi… nu är det klart positivt, 

faktiskt. Just gentemot, alltså positivt om man säger mot förändringsarbeten överhuvudtaget, att 

det inte kommer det här nej direkt, utan kanske lite mer att, åh det här kanske vi kan fixa om vi 

klurar litegrann på det, att man får ett annat tänk på hela avdelningen litegrann faktiskt, för det 

var ju väldigt mycket mer motstånd i början, så fort man nämnde förbättringsarbeten så fick ju 

alla horn, när ska vi hinna det och vi hinner ju knappt det vi ska nu...  

 Som avslutning av vårt samtal menar undersköterskan att, vikten av att ha en chef 

som ger personalen tid och möjlighet till att skapa förändringar, framförallt positiv 

feedback till personalen är viktigt:   

… det är inte så dumt det här med förändringsarbete, men då är det väldigt viktigt att ha en chef 

som då ger tid till det, som tycker det är viktigt, och som pushar också. Man kan ju inte dra det 

själv liksom, då struntar man ju hellre i det, men får man liksom positivt, men gud, det här kan 

du jobba på jättebra, så är det ju mycket roligare förstås. För vi jobbar ju hårt, och så blir det 

en extragrej det här som man ska ha tid till och orka med och så.  
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5.2.3 Intervju med sjuksköterska på akuten 

Sjuksköterskan är 52 år och har arbetat i ca 2,5 år på akuten och som sjuksköterska 

i ca 9 år. Arbetet innebär en ledande arbetsställning i rollen som sjuksköterska på 

akuten då varje arbetspass har en ledningssköterska. I den inledande enkäten har 

hon besvarat frågorna med att hon trivs på sin arbetsplats men hon upplever delvis 

att hon känner sig trött eller sliten pga. arbetet. Det finns dock tillräckligt med tid 

för återhämtning. Den intervjuade sjuksköterskan arbetar deltid och har möjlighet 

att påverka sin arbetstid i viss mån genom att ta ut så kallad plustid.  

Tema 1 Attityder och tankar kring förändringsarbete  

De inledande frågorna i intervjun baserades på tankar runt förändringsarbetet på 

avdelningen och hur det påverkar den egna yrkesrollen både i form av delaktighet 

men också hur tankegångarna går runt förändringsarbetet. Sjuksköterskan berättar 

inledningsvis att personalen fick gå en kurs i Lean och att de därefter skulle 

implementera detta på avdelningen: 

Ja just det, de här förändringarna är väldigt konkreta, jag tror att det började nästan med att vi 

hade en föreläsning om Lean Production, en kille från näringslivet som var här och berättade, 

och sedan ska man ju försöka börja inom vården, det är inte det lättaste ska jag säga…  

Hon fortsätter och berättar om sina tankar om förändringsarbetet:  

Jag tycker ju att förbättringsarbeten, om de är jättestora, då blir det oftast inte så jättemycket av 

det i slutändan, men vi har tänkt att vi ska göra lite kortare, väldigt konkreta så att man ser ett 

resultat. Så en annan grupp som jag var med i nu före jul, vi höll på med något som vi kallar för 

”quickfix”, och det var verkligen små saker, och då fick alla komma med förslag på saker som 

behövde förbättras. Det kunde vara hur smått som helst liksom, och skriva på post-it-lappar och 

sätta upp på en anslagstavla som vi har, och det var dem vi tog hand om. Ja så det var kanske 

som, uppdatera PM och skriva rent listor, och sådana små saker, omorganisera ja grejer i 

vardagen liksom, sätta upp en anslagstavla där vi ska skriva upp saker som vi felanmäler, så att 

vi har det på ett ställe, sådana liksom mindre grejer.  

Tema 2 Delaktighet 

Under intervjun samtalar vi om hur hon ser på delaktigheten under de olika 

förändringsprocesserna som skett på avdelningen. Sjuksköterskan har själv varit 

aktiv i ett flertal projekt och menar att:  
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För att förkorta väntetiden för patienten, speciellt på jourtid när röntgenläkaren kanske inte 

finns i huset, då ska det ringas fram och tillbaka, och ibland har det tagit jättelång tid, och det 

har vi försökt effektivisera, och det har blivit bättre. Så det är en förändring. 

Hon menar vidare att mycket är bestämt på en högre nivå men att vara aktiv 

genererar till:   

Jo men det är jättepositivt förstås, för det är lite nya grejen här i Norrtälje sjukus, Tio Hundra 

överhuvudtaget, förbättringsarbeten, skall alla göra . Vi måste göra det, det är bestämt på högre 

nivå, att alla ska hålla på med det, så det blir ju ett plus då om man är aktiv.  

När jag frågar om introduktionen till förändringar såsom information och liknande 

menar hon vidare att den varit bra, och kommit via både mail och informationsbrev 

och på deras så kallade APT möten. Hon har också fått mycket information genom 

att vara aktiv i förändringsgrupperna: 

När vi jobbar i våra grupper, då är det bara några stycken som sitter i de här 

förändringsgrupperna. Nu finns det tre stycken sådana grupper, och det är inga stora möten, 

utan sedan informerar vi ju varandra om vad som händer, och vad som ska förändras och sådär.  

I frågeställningen om de har möjlighet att säga till och påverka menar hon att vissa 

förändringar kan vara svårare att påverka:  

Ja det finns ju… det är svårt att säga, det beror på vad det är för något. Vissa förändringar 

kanske inte är diskuterbara, men det beror på vad det är.  

Medan de förändringsprojekt som hon själv är delaktig i, där finns större möjlighet 

att påverka: 

Ja där får man ju definitivt säga vad man tycker, just när vi ska göra en lite större förändring, 

som det här med ambulansen, så har vi skickat ut en enkät till alla som jobbar här till att börja 

med, för att se hur alla tycker att det funkar som det är nu. Och sammanlagt ska det vara tre 

enkäter, så vi ska utvärdera hur det går.  

Tema 3 Samarbete mellan yrkesgrupper 

Under intervjun diskuteras också hur samarbetet mellan kollegor och andra 

avdelningar fungerat med avseende på de förändringar som införts, nedan syftar 

hon till den förändring som gjorts mellan röntgenavdelningen och akuten:  

Det har gått bra, det är förvånansvärt nästan, vi tyckte att det gick jättebra, det kändes som om 

alla vann på det.  
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När det gäller samarbete mellan undersköterska och sjuksköterska menar hon 

vidare att vissa saker är lättare att utföra än andra: 

Det är så litet här, det är en så liten akut så vi jobbar så nära varandra, och jobbar så pass 

mycket med varandra eftersom vi inte är så jättemånga, så att jag tycker att det funkar bra, det 

tycker jag. Jag kan tänka mig att det kan vara jobbigare när det är de här stora 

akutmottagningarna, där det är jättemycket folk och nya hela tiden, men jag tycker inte att det är 

några problem…  

De går ju i varandra ganska mycket, och vi gör ju undersköterskornas uppgifter ibland, de kan 

ju inte göra allt vi gör men…   

 

Tema 4 Upplevelse av hur den egna yrkesrollen förändrats  

När jag ställer frågan om hur hennes egen yrkesroll förändrats pga. de olika 

organisationsförändringarna och med tanke på att hon är aktiv i olika 

förändringsgrupper så svarar hon att ibland kan det vara svårt att få tiden att räcka 

till:  

Vi har ju tid avsatt för de här mötena, så att vi träffas var tredje vecka en timme. Och då delar vi 

ju på att göra olika saker, och det får man nästan ta sig tid att göra ibland, vi har ju 

överlappningstider när vi liksom går dubbelt så att säga, personalen som har jobbat morgon och 

kväll. Vi har ju några timmar mitt på dagen, och då kan man passa på att göra sådana saker. 

Sedan har vi möjlighet att lägga administrativ tid i våra scheman också. Det kan vara svårt 

ibland när det är väldigt mycket på akuten, det kan vara ganska mycket möten, och ibland så går 

det inte… vissa dagar är det vansinnigt mycket, då går det inte, men det är olika, då får man ju 

skjuta på det i sådana fall.  

I övrigt menar hon att hennes egen arbetsroll som sjuksköterska inte har förändrats 

något utöver att hon är aktiv i förändringsprojekten. Hon menar också att det finns 

möjlighet att växa på avdelningen för dem som vill och ta mer ansvar.  

Tema 5 Stress  

Ett nytt hjälpmedel som implementerats på avdelningen är en ny 

övervaktningsutrustning för hjärt- och kärlövervakning. Denna utrustning kan 

ibland upplevas som stressande innan personalen lärt sig alla funktioner menar 

hon:  
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Kanske för att där, det kan ju bli lite stressigt ibland, eller det har ju tagit ett tag innan man 

känner sig helt 100 på hur det funkar, och det är ju rätt mycket ljud från de där då, de står ju och 

plingar, och det är lite jobbigt, det blir ganska hög ljudnivå då.  

I vissa fall kan det upplevas stressigt att hinna med möten och liknande som bokats 

in just för förändringsarbetet.  

Ibland är det svårt att kunna gå ifrån. Ibland är det helt omöjligt nästan att kunna få tid till att 

sätta sig, så ibland kan det kännas lite jobbigt, för vi måste göra de här förändringsarbetena, 

och sedan så finns det inte alltid tid. 

I övrigt menar hon att de nya metoderna och tekniken som införts på avdelningen 

är bra och leder till att det finns mer tid att utföra arbetet, då var sak är på rätt plats 

och det sparar tid vilket Lean går ut på.  

Tema 6 Utveckling av de sociala relationerna 

Sjuksköterskan på akuten menar vidare att de förändringar man gjort har varit bra 

för de sociala relationerna på avdelningen:  

Ja men det stärker ju relationerna på så sätt, när man gör saker som blir bra liksom 

tillsammans, man kommer på, det blir ju bättre relationer på det sättet tycker jag, man får ju en 

bättre sammanhållning, och jag tycker alla är förvånansvärt öppna, men det är ju inga 

dramatiska förändringar vi gör. Det är ingen som inte kan säga att det inte är till det bättre, 

annars så kan det ju vara svårt med förändringar ibland… 

Personligen menar hon att det kommit mycket positivt ut av allt detta och att 

personalen stöttar varandra i förändringsprocesserna.   

Tema 7 Reflekterande tankar runt förändringsarbetet    

Samtalet går vidare in på hur uppföljning och utvärdering har skett i 

förändringsarbetet och hon menar att de projekt hon själv varit med på har haft bra 

uppföljning. Att prova använda sig av enkäter för det större projektet som 

inkluderar ambulansen ser hon som positivt. När jag frågar om det är lagom med 

förändringar menar hon följande med avseende på ledningen:  

… jag tror att de tycker att det har blivit över förväntan med de här förbättringsgrupperna. Det 

kändes lite trött i början, men sedan har det… jag tycker att det har blivit bättre, och roligare att 

hålla på med det.  

Överlag ser hon att hela förändringsarbetet genererar till något bra och att det i 

förlängningen kommer att både minska på stressen på avdelningen och leda till en 
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positiv anda. I början var det lite negativt med de förändringar de skulle göra men 

det har gått över förväntan. Och många är peppade inför förändringarna: 

Jag tycker att det har gått bättre, över förväntan verkligen, det tror jag många tycker. Det är om 

man engagerar sig och ser att det blir bättre, och kan utveckla vissa saker, då är det ju jättekul, 

det är jätteinspirerande att det faktiskt funkar.  

Vidare menar hon att det är viktigt att arbeta på rätt sätt och att förändringarna inte 

bara kommer uppifrån utan också kommer från de som arbetar på golvet och att de 

anställda får komma till tals: 

 Det kan ju inte komma uppifrån eftersom de inte vet hur vi jobbar i detalj liksom, så att de här 

förändringarna måste komma från de som jobbar på golvet. 

 

5.2.4 Intervju med undersköterska på akuten 

Den sista intervjun gjordes med en undersköterska på akuten. Undersköterskan är 

52 år och har arbetat inom vården i hela sitt liv. Undersköterskan har varit anställd 

på akuten i ett och ett halvt år.  Hon trivs på sitt arbete men upplever tidvis mycket 

stress på grund av hög arbetsbelastning. Hon har möjlighet att påverka sitt 

arbetsschema delvis genom att som övrig personal ta ut plustid.  

Tema 1 Attityder och tankar kring förändringsarbete  

När vi pratar om ämnet förändringsarbete, så menar undersköterskan att hon är 

positiv till alla förändringar som leder till något som kan förbättras och leda till 

något positivt för både patienten och personalen. I vårt samtal om förändringar 

menar hon att:  

… jag har inga problem med förändringar, och allt som leder till något bra tycker jag är… alltså 

till en förbättring, och mer säkerhet för patient och personal och så, det tycker jag är bara bra.  

Hon forsätter med att tala om att förändringar i sig aldrig är fel, däremot kan det 

ibland ta tid med förändringar och bli stressigt att hinna med speciellt på deras 

avdelning som arbetar med akutvård:  

Ja alltså förändringarna i sig är aldrig fel tycker jag, något som leder till något bra. Däremot 

kan man ju tycka då att all tid som det tar, att prata om förändringar och lägga… alltså alla 

timmar de lägger på att försöka hitta ett bra, alltså det kan ju bli att andra… om det är mycket 

patienter samtidigt, att då kan det ju bli en lite stressig… jaha, nu ska de iväg, det blir lite klent 
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med folk. Samtidigt som man måste få gå iväg, för annars blir det inget av det, det är lite kluvet 

sådär. Det är så typiskt på en akutavdelning, för man vet ju aldrig.  

Tema 2 Delaktighet 

Under intervjun kommer temat delaktighet upp flera gånger och undersköterskan 

är positiv till att alla har möjlighet att delta i de förändringar som sker på 

avdelningen. Hon är själv inte aktiv i någon förändringsgrupp men ser sig ändå 

som delaktig då hon har möjlighet att komma med förslag och synpunkter och 

menar att alla deltar i de förändringsprojekt som sker på sjukhuset: 

Jag är med i ett miljöprojekt där vi liksom blir ett miljösjukhus, där man försöker förbättra 

allting med miljön. 

Hon menar också att informationen om de förändringar som sker är bra, alla pratar 

om det och informationen kommer från olika håll, både på möten och på de 

anslagstavlor som finns uppsatta på avdelningen. Alla har möjlighet att komma 

med nya initiativ till förändringsprojekt. Hon har också själv kommit med förslag 

som skall bli ett kommande förändringsprojekt: 

Tema 3 Samarbete mellan yrkesgrupper 

Den egna upplevelsen om hur förändringsarbetet påverkat arbetet på avdelningen 

och hennes sociala relationer mellan hennes kollegor och även i kontakten med 

patienter, så menar hon att det inte har uppstått några problem. Personalen provar 

och ser hur det går med de nya förändringarna. Frågeställningarna innefattade 

också frågor om det funnits konflikter mellan de anställa och hon menar följande:  

Nej, inga konflikter som jag kan tycka, lite olika åsikter kan förekomma. Men jag tycker att alla 

förslag, och alla försök till förbättringar blir väl förankrat, och sedan så tror jag att alla känner 

att, vi provar det här och så utvärderar vi. Och blir inte det här bra, ja då går vi bara tillbaka 

liksom och så får vi göra något nytt. Men jag tror alla känner att, ja men prova. Sedan kanske 

det finns några som kanske tänker att, ja ja men det där tror inte jag på riktigt. Men jag tror alla 

ändå är positiva till att man provar. 

Fortsättningsvis menar undersköterskan också att relationen till patienten och 

kollegorna inte påverkas nämnvärt av de förändringar som man gjort hittills på 

avdelningen. 

 Nej. Jag tror patienten blir väldigt lite berörd av det som sker. De tar vi hand om liksom på 

bästa sätt vi kan, oavsett vilka resurser vi har, så gör man sitt bästa. Jag tror inte att de märker 

av det, nej det tror jag inte, och kollegor? Nej. 
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Tema 4 Upplevelse av hur den egna yrkesrollen förändrats  

Hennes egen yrkesroll tycker hon inte har förändrats något ännu pga. 

förändringarna, då förändringarna är så små, men det kan i framtiden växa till 

något större menar hon:  

Nej, jag kan inte säga att det direkt är något som redan märks. Det vi gör idag, känns som små 

steg, som kanske i slutändan leder till något stort, men de här små förändringarna som man 

gör… alltså man flyter bara in i dem på något sätt, de blir smidigare liksom, eller hur ska jag 

förklara? Det är ingenting som blir någon jättestor grej av, utan det är små, små steg till 

någonting stort. 

Tema 5 Stress 

Vi pratar under intervjun om hur de nya förändringarna och de nya metoderna 

påverkar arbetet samt hur det också påverkar arbetet med avseende på stress. På 

avdelningen infördes ett nytt system med avseende på hjärtövervakning och hon 

anser att systemet innebär både en trygghet och en del stressmoment innan 

personalen har lärt sig de nya rutinerna:  

… där kan man ju säga både och. Och har man mycket att göra och det bara tutar och tutar, då 

känns det ju lite tråkigt, men det är också liksom, vad man än gör så blir det en vardag liksom, 

om du förstår vad jag menar? 

I övrigt menar hon vidare att möten gällande förändringsprojekt ibland är svåra att 

praktiskt genomföra vid tidpunkter för hög beläggning på avdelningen, detta kan 

skapa stress för den personalen som är kvar ute på ”golvet”: 

Hade man vetat exakt hur mycket jobb, då hade man vetat också att man kan vara borta x antal 

timmar. Men ibland kan det ju bli så att det blir så mycket att man måste gå och hämta dem, och 

säga att, ja men såhär, och då känner de ju de att, ja men vi får aldrig någon tid till det här 

och… då är det svårt på en akutmottagning, när man inte vet hur mycket…  

Ja, och det kan ju i och för sig stressa och irritera lite om alla går iväg, nej men många går iväg 

och pratar och sedan så står det något tappert gäng kvar och kämpar, när man kanske skulle 

kunnat vara lite dubbel styrka någon timme där för att det är överlappningsperiod, så blir det i 

alla fall sådär tungt och… det blir ju skört på en akutmottagning.  

Tema 6 Utrymme för reflektion och eftertanke 

När vi pratar om hur de olika förändringarna utvärderas och om det är tillräckligt 

med tid för reflektion och eftertanke så menar undersköterskan att det är lagom 

med tid, hon upplever inte att ledningen pressar personalen:  
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… man tar små steg. Och sedan har man en tanke långt fram där vid tunneln, men man gräver 

lite bit för bit innan man kommer till slutet liksom. Så det är ingen som bara kastar sig över det, 

det här ska vi göra. Väldigt lite så tycker jag.  

Med tanke på utvärdering så tycker hon att det går i lagom takt och hon upplever 

att det finns en bra plan så alla kan tycka till och ändra olika arbetsmoment om det 

behövs:  

Tema 7 Reflekterande tankar runt förändringsarbetet    

Som avslutning menar undersköterskan i intervjun att hon känner sig glad och 

tycker det är roligt att gå till arbetet. Det finns en positiv anda på avdelningen och 

alla är duktiga på att stötta varandra.  

Hon menar vidare att förändringsarbetet bidrar till att alla får vara med och 

påverka. Undersköterskan avslutar vår intervju med en tänkvärd reflektion:  

Nej, det ska vara som en kollega sa till mig ganska nyligen här när vi satt och pratade om 

förbättringsarbetet, att med ett förbättringsarbete så har man lyft ner makten till oss på golvet, 

istället för att det bestäms allting ovanför huvudet. Nu får vi vara med och bestämma på vår 

arbetsplats, det tyckte jag var jättebra, för det är precis det, detta handlar om. Det är vi som 

jobbar här, det är vi som vet vad som gäller, det är inte någon högt upp som inte satt sin fot här 

som vet. Alltså på det viset tycker jag att det har blivit, och det håller jag med henne om att det 

har blivit… det känns rätt bra. Att det är liksom ”golv-folket ”som får vara med och bestämma. 



 

71 
 

6 Diskussion  

_____________________________________________________________________________________ 

Detta kapitel presenterar en diskussion baserat på resultatet utifrån 

intervjumaterialet samt studiens teoretiska ramverk. Målsättningen är att försöka 

svara på de frågeställningar som inledningsvis har ställts i rapporten. 

_____________________________________________________________________________________ 

Syftet med denna studie var att undersöka hur förändringsarbetet inom Norrtäljes 

sjukvårdsområde påverkar de anställdas arbetsförhållanden: De två huvudfrågor 

som ställdes i inledningen av rapporten var: 

  

Vad betyder förändringarna för personalens arbetshälsa med avseende på stress, 

krav och kontroll? 

Har de nya arbetsmetoderna förändrat personalens arbetsförutsättningar? 

Som beskrevs i uppsatsens inledande del så finns det många sätt att implementera 

utvecklingssatsningar inom vården. Utvecklingssatsningen kan handla om allt från 

små förändringar på lokal nivå, begränsade till en specifik avdelning till större 

storskaliga satsningar på produktionssystemet. Inom offentlig sektor väljer man 

också att arbeta med olika former av managementmetoder vilket ger olika resultat. 

Teoristudier visar att det hittills varit en ganska varierad bild om vad och hur 

förändringsarbete inom hälso- och sjukvård ger för effekter i förlängningen, både 

på medarbetareperspektiv och i organisationen i sin helhet (Lindgren, 1999; Kullén 

Engström, 2009). Som begrepp har Lean skapat debatt och det finns både positiva 

och negativa åsikter om hälso- och sjukvården är rätt område att implementera 

Lean inom. Förändringsarbete inom sjukvården är ett komplext område som ställer 

höga krav på organisationen.  

Genom denna fallstudie på Norrtälje sjukhus så pekar svaren på en effekt av 

förändringarna i positiv riktning och att de förändringar som pågår kan påvisas gå 

åt ett positivt håll. Då intervjustudien är i mindre skala med få respondenter samt 

har utförts på två helt olika avdelningar som bedriver olika verksamhet bör detta 

beaktas i tolkningen av resultatet.  
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En sammanställning av intervjumaterialet visar att samtliga av respondenterna: 

• Är positiva till förändringar och trivs på sin arbetsplats 

• Upplever att deras åsikter uppmärksammas 

• Upplever en minskad arbetsbelastning 

• Upplever att arbetsmiljön blivit bättre efter förändringarna 

• Upplever att stressen har minskat efter förändringarna 

• Upplever att de varit delaktiga i förändringsarbetet 

• Upplever att det nu finns mer ordning och reda, vilket är tidsbesparande  

• Tycker att det är viktigt att de anställda får komma till tals 

• Upplever att förändringarna har stärkt relationerna mellan yrkesgrupper 

• Upplever det som positivt att ”Makten flyttats ned till golvet ” 

• Tycker att det är viktigt att ha en chef som är tillåtande för förändring 

• Upplever att det ibland är svårt att få tiden att räcka till för 

förändringsarbetet  

• Förändringsarbetet ger energi 

• Upplever att deras egen hälsa är oförändrad.  

Kritiska punkter utifrån ovanstående har främst varit att de anställda upplever det 

svårt att få tiden att räcka till för förändringsarbetet. Detta har i vissa perioder 

skapat motstånd från personalen, främst under startskedet av sjukhusets initiativ till 

förändringsarbete.  

Fortsättningsvis visar sammanställningen att utifrån professionerna 

undersköterskor och sjuksköterskor finns en del skillnader i hur de olika 

yrkesgrupperna upplever förändringarna på sina respektive avdelningar. 

Sjuksköterskor upplever förändringsarbetet såsom: 

 Möjlighet att påverka trots att vissa förändringsinitiativ kommer uppifrån, 

från ledningen 

 Att yrkesgrupperna måste jämka till viss del, för att nya arbetsrutiner skall 

fungera  

 Att det ger möjlighet till personlig utveckling 

 Att förändringarna kan vara för många under en kort tidsperiod 
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Undersköterskorna upplever förändringsarbetet såsom: 

 Att förändringarna redan är bestämda, men de har möjlighet att påverka i 

viss mån 

 Att de som yrkesgrupp fått högre status 

 Att samarbetet mellan yrkesgrupper blivit bättre 

 Att det ger möjligheter till personlig utveckling, men den är begränsad 

Undersköterskorna upplever att förändringarna är bestämda från ledningsnivå i 

högre grad än sjuksköterskorna. De upplever att personalen har möjlighet att 

komma med åsikter och att vara delaktiga till en viss gräns. Sjuksköterskorna å 

andra sidan upplever att de kan påverka mer trots att en del av förändringarna är på 

initiativ uppifrån, de upplever mer att det är gruppen som bestämmer. De olika 

yrkesgrupperna har liknande upplevelser men på olika sätt, vilket kan ha att göra 

med att sjuksköterskan har en mer arbetsledande roll och genom detta har 

yrkesgruppen också ett större inflytande och större professionell respekt. Detta 

leder till att sjuksköterskan inte är rädd för att påverka och ställa krav, till skillnad 

från undersköterskan som är lägre ner i hierarkin och har svårare att agera i 

organisationen (Lindgren, 1999). Det finns också en del skillnad i upplevelsen av 

delaktighet och möjlighet att påverka beroende på om respondenten är aktiv i det 

aktuella förändringsprojektet eller ej och därmed får större möjlighet och utrymme 

att påverka.  

Både undersköterskan och sjuksköterskan upplever det som positivt att ”makten 

flyttats ner till golvet ” vilket ger båda yrkesgrupperna en större möjlighet att 

påverka. Undersköterskan menar att deras status har ökat. Finns det en möjlighet 

för denna yrkesgrupp att växa och att deras kunskap tas mer på allvar genom 

organisationsförändringar? Ofta kan det vara svårt för undersköterskans profession 

att få gehör för sin kunskap och värderingar pga. gamla traditioner och den hierarki 

som sjukvården är uppbyggd kring (Lindgren, 1999). Parvården som utförs på 

Norrtälje sjukhus utökar samarbetet mellan de två professionerna och gör att 

undersköterskan ingår i en arbetsgrupp tillsammans med sjuksköterskan istället för 

som förr att de ingick i en grupp av undersköterskor. Ingen av respondenterna har 

kommenterat parvården på avdelningarna utan alla respondenter menar att under 

förbättringarna som införts har samarbetet fungerat bra mellan de olika 

professionerna:  
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 Ett utdrag från intervju med undersköterska från avdelning 3 visar att hon 

upplever att samarbetet blivit bättre mellan yrkesgrupperna:  

… framförallt att samarbetet mellan, alltså sköterska, undersköterska är ju bättre, 

och man känner sig som undersköterska, jag menar jag kan tänka mig att för inte 

så länge sedan att läkarna knappt hälsade, så känner man ju, eller jag i alla fall, 

att man har mer status nu, och jag kan faktiskt våga säga ifrån om jag tycker att 

någonting är fel, eller ifrågasätta… 

Sjuksköterskan på samma avdelning upplever att samarbetet är bra men att det 

ibland krävs att yrkesgrupperna måste jämka för att de nya rutinerna och 

arbetssätten skall fungera, i utdrag från intervjun menar hon att:  

… vi sjuksköterskor förstår ju varandra, så att vi sjuksköterskor stöttar varandra. 

Sedan kommer vi ju lite på kollisionskurs med undersköterskorna eftersom vi har 

olika professioner, så vi gör inte samma arbete, och vi kan inte riktigt sätta oss in i 

varandras situationer, men jag känner absolut att vi sjuksköterskor kommunicerar 

jättebra och förstår varandra, och undersköterskorna är ömsesidiga gentemot 

varandra, men ska vi göra någonting, en förbättring, så är det oftast där vi får 

jämka oss lite, kompromissa, så är det. 

Kan det vara så att sjuksköterskan upplever att de får ge avkall inom sitt område 

för att arbetet skall fungera? Sjuksköterskorna upplever också att 

undersköterskorna försöker hjälpa till med de uppgifter de har möjlighet till, inom 

ramen för deras profession, undersköterskan kan inte utföra sjuksköterskans alla 

uppgifter. Flera av respondenterna uttrycker en önskan att det vore så när 

yrkesgrupperna arbetar tillsammans i team.    

Det studien visar är att de olika yrkesgrupperna upplever olika svårigheter med 

förändringarna och samarbetet pga. sina professioner. Förändringarna kan leda till 

att undersköterskan blir starkare i sin roll och börjar se med nya ögon på sitt arbete. 

En undersköterskas status kan vara svår att förändra pga. de klasskillnader som 

funnits under lång tid och deras tysta kunskap kan vara svårt att få lyhördhet för 

(Lindgren, 1999). Undersköterskan som i citatet ovan belyser att deras status har 

vuxit och detta kan bidra till att några (växer) ur sin roll som undersköterska och 

går vidare till utbildning som sjuksköterska. Kanske att förändringar kan väcka 
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tankar om ett nytt förhållningssätt för undersköterskan och att de intar en mer 

självständig position (Lindgren, 1999). 

 Resultatet av studien visar vidare att alla respondenterna är positiva till 

förändringarna och de anser att de haft möjlighet att vara delaktiga och kunnat 

påverka. Detta är en av de viktigaste nyckelprinciperna för att förändringsarbetet 

skall lyckas. Det behövs en process där medarbetares kompetenser, kunskaper, 

känslor och kreativitet tas tillvara (Ekman et al., 2007). Det krävs också en bred 

medverkan av aktörer i utvecklingsarbetet från chefer, medarbetare, fack och andra 

nyckelpersoner, ett interaktivt lärande “inifrån”. En utveckling inifrån 

verksamheten visar att det bygger på faktiska förutsättningar och inte på en ideal 

föreställning. En organisation består av de människor som arbetar där med sina 

kompetenser, förmågor och brister. Att lära av det som sker och av varandra är det 

som blir avgörande om verksamhetens innovationskraft och reslutat blir lyckat 

(Ekman et al., 2007).  

De respondenter som intervjuats i denna intervjustudie har svarat att de både ser 

positivt på förändringsarbetet och att de själva varit aktiva med förslag som i 

framtiden genererar till ytterligare förbättringar. En undersköterska uttryckte det 

som att: “ det är små, små steg till någonting stort “. Genom förändringsarbetet 

har organisationen lyckats väcka ett intresse hos personalen som visar att 

delaktigheten är genuin och att de vill fortsätta vara delaktiga. 

Alla respondenter menar också att stressen mer eller mindre minskat, tydligast 

framkommer det från sjuksköterskan från vårdavdelningen. Att ha var sak på sin 

plats och att organisera och införa de s.k. kurerna och pucken på 

vårdavdelningarna har avsevärt förbättrat vårdpersonalens arbetsmiljö, minskat 

både stressen, störande ljud och övriga störande moment såsom att personalen 

avbryter varandra i pågående rapportering eller andra arbetsmoment.  

Vad betyder förändringarna för personalens arbetshälsa med avseende på stress, 

krav och kontroll?  

Som svar på frågeställningen, så upplever de anställda att stressen har minskat. 

Genom att stressmomenten minskar och det friläggs mer tid så upplevs också 

känslan av att krav och kontroll minskar till en hälsosam nivå. Upplevelsen och 

kontrollen av den egna arbetsmiljön är av en betydande roll enligt Karasek & 
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Theorell som tidigare beskrivits i rapporten (Karasek et al., 1990). Enligt krav-och-

kontroll modellen (hänvisning till sid 32) gynnas hälsan om ett arbete innefattar 

större möjlighet till kontroll och påverkan och mindre andel stress, då upplevelsen 

av stress och behovet av kontroll är nära sammankopplat. Ett ökat beslutsutrymme 

och ökat stöd från organisationen minskar riskerna för ohälsa (Karasek et al., 

1990). Ingen av respondenterna menade att deras egna fysiska hälsa hade 

förändrats pga. förändringarna, men alla svarade att stressen har minskat och det i 

sin tur för med sig att det friläggs mer tid både för medarbetare, patienter och 

anhöriga. I förlängningen så kan detta också bidra till att vården blir bättre för 

patienten (Modig, 2012). 

I en utvärdering av den s.k. pucken så fanns det inte några indikationer på att 

patienterna upplevde att det blivit sämre, att det var lång väntetid hos röntgen. Den 

nya arbetsmetoden skapade istället mer tid både för personal och mindre tid för 

väntan samt en trygghet för patienten. Genom förändringen så utnyttjas de resurser 

som finns på ett bättre sätt och vårdsystemet fokuserar på flödeseffektivitet som 

gynnar både patienten och personalen (Modig, 2012). 

Något som framkommit i studien är önskemål om förbättringar gällande 

uppföljning och utvärdering av förbättringsprojekten. Detta var ett önskemål både 

från en av enhetscheferna samt en av respondenterna. Detta är viktigt för det 

fortsatta förbättringsarbetet, både för att förenkla dokumentationen för den egna 

organisationen men också för att kunna presentera de lyckade projekt som gjorts, 

som exempelvis pucken och kunna sprida den förvärvade kunskapen och 

erfarenheten till andra sjukhus.  

Utvärdering och uppföljning inom förändringsarbete är viktigt inom sjukvård och 

offentlig sektor (NPM) och ställer höga krav på både styrning och kontroll. En 

uppföljning bör utföras utifrån flera perspektiv; patientperspektiv, 

verksamhetsperspektiv, medarbetarperspektiv samt också från ett ekonomiskt 

perspektiv för att få en god grund inför det fortsatta arbetet och svar på 

frågeställningar om resultat, lärande och vidareutveckling (Ekman et al., 2007).  

Har de nya arbetsmetoderna förändrat personalens arbetsförutsättningar? 

Som svar på frågeställningen, ja, till viss del. Både genom att arbetsmetoderna 

förändras och bland annat ger ett ökat utrymme för andra arbetsuppgifter, till att 
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initiera grupper som aktivt arbetar med förändringar. Detta genererar till en bättre 

arbetsmiljö för alla anställda på avdelningarna. Medarbetarna får också, genom att 

vara aktiva och delaktiga i förändringsprocessen en känsla av att behövas och att 

påverka. Detta leder till att medarbetaren växer som individ, fler vågar ifrågasätta, 

både personal och organisationen växer ytterligare. En miljö som är tillåtande för 

förändring har skapats. Varje förändring skapar nya möjligheter och erfarenheter 

och ny kraft inför nya förändringar. Ett lärande och en social kompetens utvecklas 

i gruppen och de anställda får också ett ökad förtroende för ledningen (Sandkull et 

al., 2008). Detta skapar också ett ökat utrymme för beslutsfattande och kontroll för 

personalen, som tidigare nämnts är detta en viktig aspekt för att främja en god 

arbetsmiljö och hälsa (Karasek et al., 1990). 

Fallgropar som kan ske under förändringar är ofta relaterat till ledningens 

engagemang, omorganisationer, chefsbyten som gör att verksamheten tappar fokus 

på sin förändringsprocess och pågående förändringar (Anhede e Lord, 2009). En 

del av respondenterna har i denna studie också upplevt att förändringsarbetet är 

intensivt. Att skapa utrymme för reflektion är viktigt i förändringsarbetet.  
 

6.1 Kontextens betydelse  

I inledningen av rapporten beskrivs hur svårt det är att implementera förändringar 

och olika former av effektiviseringar inom hälso- och sjukvården. Något som är av 

största vikt är att en osäker kunskapsgrund om sambanden mellan 

organisationsformer och effekter kan leda till att samma modeller och 

övergripande principer används för alla organisationer (Ekman et al., 2007). 

Lärdomen är att den aktuella organisationen måste ta hänsyn till vilken kontext det 

handlar om. Det som fungerar för en organisation kanske inte fungerar för en 

annan organisation. Det som fungerar på en vårdavdelning kanske inte fungerar på 

en annan vårdavdelning. Olika organisationer måste förhålla sig till de olika 

ekonomiska, demokratiska, sociala och kulturella förhållandena som råder 

(Christensen e Ivarsson Westerberg, 2005). Alla aktörer har olika uppgifter och 

förhåller sig olika till omgivningar, målgrupper och klienter. I detta fall är det 

sjukvårdsområdets olika sektioner som bedriver olika former av vård. 

En av respondenterna uttryckte i en av intervjuerna en fråga om; Varför skall det 

vara lika överallt och på alla avdelningar? Denna fråga är mycket relevant när det 
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gäller förändringsarbete. Som resultat av denna studie så visar det sig att Norrtälje 

sjukhus och Tio Hundras sjukvårdsområde inte implementerat sina förändringar 

lika, de har istället anpassat förändringarna beroende på organisationsformen och 

hur vården specifikt sett ut just på den aktuella avdelningen eller i den specifika 

vårdsektorn. I Tio Hundras vårdsektor har ett flertal förändringsprojekt genomförts 

både inom hemtjänsten och på flertalet andra avdelningar på Norrtälje sjukhus. 
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7 Slutsats 
_____________________________________________________________________________________ 

Det avslutande kapitlet summerar de frågeställningar och diskussioner som förts i 

tidigare kapitel. En kortare beskrivning om vilka svårigheter som funnits under 

arbetet ges samt avslutningsvis rekommendationer om vidare forskning. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Utifrån denna intervjustudie framkommer att yrkesgruppernas arbetshälsa och 

arbetsförutsättningar har förändrats till det positiva och att samtliga respondenter 

upplever att arbetsmiljön har blivit bättre. Genom förändringarna så upplever de 

anställda att både stressen och arbetsbelastningen har minskat samt att 

möjligheterna till kontroll har ökat. De upplever också att många av de små 

förändringarna är lika viktiga som de större projekten och därmed genererar goda 

effekter på avdelningarna, såsom ordning och reda, tidsbesparingar och ett mer 

effektivt flöde. Flera av respondenterna talar också om att det händer något med 

personalen. Förändringsarbetet har skapat ett lärande som är både utvecklande och 

positivt för hälsan.  

Förutom de frågeställningar som ställts inledningsvis i rapporten så var också 

syftet med denna studie att ge en återkoppling till TioHundra om deras 

förändringsarbete.  

En viktig slutsats är att TioHundras sjukvårdsområde har lyckats med flera av sina 

förbättringsprojekt och de är på god väg att lyckas med framtida projekt. 

Kärnan i att organisationen lyckats så bra är bland annat att de förstått vikten av att 

implementera och arbeta med ständiga förbättringar i delprojekt och använda sig 

av både en Top-down strategi och en Bottom- up strategi, (Anhede e Lord, 2009). 

Att styra och driva förändringsarbetet från linjeorganisationen för att sedan sprida 

detta nedåt är också en viktig aspekt. Organisationen har genom detta lyckats 

involvera alla yrkesgrupper och skapat en positiv känsla av förändringsarbete. Det 

motstånd som många upplevde till en början har i takt med lärande, erfarenhet och 

positiva effekter successivt försvunnit och istället ersatts av ett växande intresse, 
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nyfikenhet och engagemang hos personalen. Personalens samarbete och de goda 

sociala relationerna på sjukhuset har också spelat en viktig roll. 

Organisationen har förstått vikten av att förändringar tar tid och att olika former av 

managementmetoder som exempelvis Lean och OD metodiken, tar tid att 

implementera och förankra i organisationen. En viktig aspekt är också att de 

förstått vikten av att implementera och anpassa metoderna till den aktuella 

verksamheten och de processer som råder. En stor del av flödeseffektivitet är att 

förstå processerna i organisationen (Modig, 2012). Om ledningen och de som 

initierar förändringsarbetet inte förstår den egna processen så fungerar inte 

förändringarna över tid. Betydelsen av organisationskultur, de informella regler 

och värderingar som finns inom organisationen är också av vikt, och att det finns 

en förståelse för att den inre och yttre kontexten är viktig. För varje organisation 

skapas en distinkt kultur, mission och själ. För att lyckas med förändringarna måste 

det finnas en förståelse och ett förhållningssätt till den egna organisationen (Ekman 

et al., 2007).  

Denna fallstudie på Norrtälje sjukhus har visat att en utvecklingssatsning och ett 

förändringsarbete kan ha en god inverkan på de anställdas hälsa och arbetsmiljö 

om det implementeras på rätt sätt. Förändringsarbetet har skapat en tillåtande miljö 

för förändringar, ett lärande och en bättre samverkan mellan personalen.  

Förändringarna har också skapat mer utrymme för kontroll och deltagande i 

beslutsfattande för personalen. Tillsammans med förbättrade arbetsförhållanden så 

har det också skapats en positiv och utvecklande arbetsmiljö som i förlängningen 

genererar till en bättre hälsa för de anställda (Ekman et al., 2007). 

Sjukvården och den offentliga sektorn behöver långsiktiga och stabila lösningar 

som genererar till effektivitet, tillgänglighet och höjd kvalitet för patienten men 

också förbättrar medarbetarens arbetshälsa och arbetsförutsättningar. 
 

7.1 Svårigheter med min studie  

Denna studie har baserats på semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Svårigheten 

som oerfaren intervjuare har varit att lyckats få respondenten att förstå 

frågeställningarna och att föra samtalet i rätt riktning. Att tolka varandra rätt och 

att på ett enkelt sätt få respondenten att förstå frågeställningar på ett djupare plan 

har också varit en utmaning. När det gäller metod och analys av intervjuer finns det 
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många olika metoder att tillämpa. Att få en förståelse för huvudprinciperna och att 

finna ett arbetssätt som passade denna studie var till en början svårt. Under de olika 

faserna av analysen växte dock en ökad förståelse fram för hur detta arbete skulle 

utformas. Det finns inga färdiga “recept” (Widerberg, 2002).  

Denna studie har varit tidsbegränsad. Att komplettera denna studie med flera 

intervjuer och observationer av både undersköterskor och sjuksköterskor hade 

kunnat bidra med ett mer fullständigt underlag för tolkning av resultatet.  

 

7.2 Vidare forskning  

I denna studie har det ingått relativt få respondenter, den visar därför inte en rättvis 

bild över de frågeställningar som ställts. Studien har dock gett en indikation om att 

organisations- och effektivitets förändringar inom hälso- och sjukvården kan ge en 

positiv verkan på personalen. Denna studie visar också på en positiv effekt av att 

förändringsarbetet måste integreras och anpassas till den egna verksamheten. En 

del av den forskning som idag bedrivs (hänvisning till sid 39 aktuell forskning) och 

kommer att bedrivas är bland annat hur de anställda påverkas av 

förändringsarbetet. En intressant aspekt är frågor som: Vad får den anställde att 

engagera sig i verksamhetsutvecklingen och varför? Vilka nycklar behövs för att 

lyckas? Ytterligare en intressant vinkling av effekterna från förändringsarbetet 

inom vården är; Att studera hur läkares roll och engagemang påverkar utfallet av 

förändringsarbetet. Finns det någon skillnad i hur förändringar bemöts av de 

kvinnliga och manliga läkarna och hur påverkas deras yrkesroller, baserat på 

kultur, arv och de sociala mönster som finns i denna yrkesgrupp. Idag finns det 

rapporter om att kvinnliga läkare är en av de yrkesgrupper som har högst 

självmordfrekvens, då de befinner sig i en minoritetssituation i ett tidigare 

mansdominerat yrke (Vänje, 2013). Fortsatt forskning inom dessa områden 

rekommenderas samt också någon form av uppföljning eller observation både av 

etiska skäl samt för att säkerställa analysresultaten (Widerberg, 2002). 
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Bilaga 1. Frågeunderlag inför möte med utvecklingsstrateg  

 

Frågeunderlag inför möte/ samtal med utvecklingsstrateg för vårdbolaget TioHundra, Norrtälje 

sjukvårdsområde 

 

1. Vilken är din yrkesroll på TioHundra?  

2. Hur länge har du arbetat inom vården? 

3. Hur länge har du arbetat inom TioHundra? 

 4. Vilka verksamheter omfattar ert verksamhetsområde?  

5. Vem står som huvudansvarig för projekt TioHundra? 

6. Hur ser flödet ut, organisatoriskt?  

7. När startades projektet TioHundra? och inom vilket verksamhetsområde? 

8. Vem tog initiativet till att starta förändringsarbetet med TioHundra?  

- Sjukhusets ledning 

- Påtryckningar utifrån, ur ett samhällsperspektiv, lagar, förordningar  

- Patienter eller anställda 

- Anställd med en ledande ställning  

9. Vilka hinder och svårigheter har ni stött på under arbetets gång? Såsom svårigheter med 

företagskultur, ledning, engagemang från de anställda, flytt, personalomsättning? 

 10. Upplever du som engagerad i arbetsmiljöfrågor att de anställda varit/är positivt inställda till 

ert förändringsarbete?  

11. Hur ser Era metoder ut för måluppföljning? 

12. Hur ofta och hur lång tid har förflutit efter den aktuella implementeringen när ni gör en 

uppföljningsstudie?  

13. Ni använder ett flertal olika metoder i ert förändringsarbete utifrån vilken verksamhet som en 

förändring skall implementeras i; Har ni utarbetat checklistor el liknande för att kunna användas i 

respektive verksamhet?  Detta för att kunna fånga upp störningar, stopp i olika flöden?   

14. Använder ni någon metod för arbete med ständiga förbättringar parallellt med uppföljning av 

en aktuell förändring?  
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15. Har de anställda som inte är med i en beslutsgrupp gällande förändringsarbetet på den 

aktuella sektionen möjlighet att påverka och ge förslag till kommande förändringar?  

16. När ni gör era utvärderingar och uppföljning av delprojekt (olika för olika 

verksamhetsområden) 

a. Vilka kriterier tittar ni på med avseende på vårdtagarens perspektiv, såsom: 

 

- Vårdens kvalitet  

- Nöjdkundindex (vårdtagarens perspektiv)  

- Ökad flexibilitet  

- Bättre administration 

- Minskad tidåtgång för patienter  

- Bättre, säkrare omvårdnad 

b. Med avseende på personalens arbetsförhållande och välbefinnande, såsom: 

 

- Medverkan och engagemang från personal  

- Minskad/ökad stress hos personal 

- Personalens påverkan på den egna arbetssituationen 

- Ökad/minskad förståelse för varandras arbetsuppgifter 

- Relationen mellan medarbetare och chefer  

- Personlig utveckling  

- Ökade/minskade sjukskrivningar  

- Trivsel, trötthet och återhämtning  

- Attityder och tankar kring förändringsarbetet  

- Arbetskrav och kontroll, ledarskap och organisationskultur 

- Har arbetet blivit bättre/ sämre utifrån medarbetarens perspektiv (genererar i förlängningen 

till en bättre kvalitet på vården för vårdtagaren) 

 17.  I ert arbete har ni valt att arbete med Lean  inspirerade metoder och arbetssätt, varför valde 

ni just dess metoder? 

18. Berätta gärna med praktiskt exempel om något ni har förändrat inom er verksamhet. Med 

jämförelse med hur man arbetade tidigare?  

19. Vad är styrkan i er verksamhets förändringsarbete?  

20. Vilka områden/ sektioner arbetar ni med idag i ert förändringsarbete?  

21. Vilka områden anser du är relevanta att förbättra ytterligare om det finns möjligheter? 

22. Vad upplever du själv som mest positivt med ert förändringsarbete?  
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Bilaga 2. Intresseformulär för intervjustudie 

 

INTRESSE FORMULÄR FÖR INTERVJUSTUDIE  

Mitt namn är Lena Löfström och jag skriver just nu en magisteruppsats som avslutning på min 

utbildning till arbetsmiljöingenjör inom Arbetsmiljö, teknik och hälsa på KTH. Jag har valt att 

göra en intervjustudie om konsekvenserna av förändringsarbete inom sjukvårdssektorn. Ert 

sjukvårdsområde TioHundra har valts ut för att delta i min studie. 

Studien innebär att jag skall intervjua ett antal anställda (4 – 6 personer) för att studera 

konsekvenserna av införandet av nya arbetsmetoder/ förändringar på er avdelning. Frågorna 

ställs med inriktning på hur de anställda påverkats med avseende på arbetssituation och hälsa 

såsom; mindre/ ökad stress, bättre/ sämre personlig utveckling, delaktighet, mindre/ ökad 

sjukskrivning, engagemang, prestation osv.  

Focus kommer att ligga på två huvudområden: 

Vad betyder förändringarna för personalens arbetshälsa med avseende på stress, krav och 

kontroll? 

Har de nya arbetsmetoderna förändrat personalens arbetsförutsättningar? 

Intervjuerna kommer att ta ca 45-60 min/person och respondenterna (intervjupersonerna) 

kommer att vara anonyma i min rapport. Intervjumetodiken är en form av öppen intervju och 

samtal. Där frågorna ställs som utgångspunkt för samtalet och följdfrågor även kommer att 

ställas till respondenten.  Alla intervjuer kommer att spelas in.  

 

Jag kommer här att ställa frågor om er bakgrund: 

Om ni är intresserad av att delta i studien kryssa för det i slutet av detta frågeformulär.  

 

1.  Kön   K     M  

2. Ålder 

______________________________________________________________________________ 

3. Yrke 

______________________________________________________________________________ 

4. Avdelning 

______________________________________________________________________________ 

5. Arbetstid  
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Heltid    Deltid    Fast anställning      

Har du möjlighet till flextid      

Arbetar du normalt på ett ställe    har du ett rörligt arbete exempelvis hemtjänsten    

6. Har du ett chefs jobb eller ett arbete med en ledande arbetsställning  Ja    Nej    

  

Om ja, på vilken nivå    __________________________________________________________ 

7. Vilken är din utbildning  

______________________________________________________________________________ 

 

8. Hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats 

______________________________________________________________________________ 

 

9. Trivsel, Trötthet, återhämtning 

 
a. Trivs du på din arbetsplats?  

 

Ja      Nej      Delvis     Annat   

______________________________________________________________________________ 

 

c. Känner du att det finns tillräckligt med tid för återhämtning (Paus/raster) i arbetet?  

 

Ja      Nej      Delvis     Annat   

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

10. Attityder och tankar kring förändringsarbete  

 
a. Känner du dig engagerad och positiv till förändringar på arbetsplatsen?    

 

Ja      Nej      Delvis     Annat   
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b. Upplever du att dina åsikter uppmärksammas?  

Ja      Nej      Delvis     Annat   

__________________________________________________________ 

 
c. Upplever du att du att du är/har varit delaktig i förändringsprocesser på din arbetsplats?  

 

Ja      Nej      Delvis     Annat   

 

 

 

11. Arbetskrav och kontroll  

 
 

a. Har du möjlighet att påverka ditt arbete?  Ja    Nej     Delvis    Annat   

 

_____________________________________________________________________________ 

 

b. Upplever du stress i ditt arbete? Ja    Nej     Delvis    Annat   

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

c. Upplever du att dina arbetsuppgifter blivit bättre efter förändringen/ förändringar som införts 

på din avdelning?  

 

Ja      Nej      Delvis     Annat   

 

 

______________________________________________________________________________ 
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Dessa frågor kommer att fördjupas i en intervju.  

Vill du bli intervjuad och dela med dig av dina erfarenheter, tankar och reflektioner om hur 

förändringsarbetet påverkat dig?  

 

Jag kan tänka mig att bli intervjuad   

 

Namn (kommer ej med i rapporten):  

 

______________________________________________________________________________ 

 

Bästa hälsningar  

Lena Löfström  

 

Kontakt/Frågor:  

 

Lena Löfström   

Tel nummer och mailadress  

 

 

Lämna in detta formulär vid intervjutillfället  
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Bilaga 3 Frågeunderlag inför möte med avdelningschef på 

Akuten/Avdelning 3  

 

Frågeunderlag inför möte/ samtal med avdelningschef / enhetschef 

 

1. Vilken är din yrkesroll på avdelningen?  

2. Hur länge har du arbetat inom vården? 

3. Hur länge har du arbetat på denna avdelning?  

4. När startades ert förändringsarbete på avdelningen (år)? 

5. Vem tog initiativet till att starta förändringsarbetet med TioHundra, exempelvis?  

- Sjukhusets ledning 

- Påtryckningar utifrån, ur ett samhällsperspektiv, lagar, förordningar osv 

- Patienter eller anställda 

- Anställd med en ledande ställning  

6. Upplever du att de anställda varit/är positivt inställda till ert förändringsarbete?  

7. Vilka förändringar har ni gjort på avdelningen (om det är väldigt många kan några nämnas)?  

8. Hur såg arbetet ut före/efter (ett exempel)? 

9. Vilka hinder och svårigheter har ni stött på under arbetets gång?  

Såsom svårigheter med företagskultur, ledning, engagemang från de anställda, flytt, 

personalomsättning osv. ? 

10. Hur ser era metoder ut för måluppföljning?  

11. Hur ofta och hur lång tid har förflutit efter den aktuella implementeringen när ni gör en 

uppföljningsstudie?  

12. Vilka hjälpmedel och metoder använder ni på er avdelning såsom, kanban tavlor, just in time, 

5 S, ständiga förbättringar, checklistor osv. ?  

13. Har de anställda som inte är med i en beslutsgrupp gällande förändringsarbetet på er 

avdelning möjlighet att påverka och ge förslag till kommande förändringar som anses aktuella 

och nödvändiga att titta på?  

14. När ni gör era utvärderingar och uppföljning av delprojekt  

a. Vilka kriterier tittar ni på med avseende på vårdtagarens perspektiv, såsom: 

- Vårdens kvalitet  

- Nöjdkundindex (vårdtagarens perspektiv)  
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- Ökad flexibilitet  

- Bättre administration 

- Minskad tidåtgång för patienter  

- Bättre, säkrare omvårdnad 

b. Med avseende på personalens arbetsförhållande och välbefinnande, såsom: 

- Medverkan och engagemang från personal  

- Minskad/ökad stress hos personal 

- Personalens påverkan på den egna arbetssituationen 

- Ökad/minskad förståelse för varandras arbetsuppgifter 

- Relationen mellan medarbetare och chefer  

- Personlig utveckling  

- Ökade/minskade sjukskrivningar  

- Trivsel, trötthet och återhämtning  

- Attityder och tankar kring förändringsarbetet  

- Arbetskrav och kontroll, ledarskap och organisationskultur 

- Har arbetet blivit bättre/ sämre utifrån medarbetarens perspektiv (genererar i förlängningen 

till en bättre kvalitet på vården för vårdtagaren) 

15. I ert arbete har ni valt att arbete med Lean-inspirerade metoder och arbetssätt, varför valde ni 

just dessa metoder? 

16. Vad är styrkan i förändringsarbetet på er avdelning?  

17. Har ni något pågående förändringsarbete just nu?  

18. Vilka områden anser du är relevanta att förbättra ytterligare om det finns möjligheter? 

19. Vad upplever du själv som mest positivt med ert förändringsarbete?  

20. Avslutningsvis, vill du själv tillägga något, någon reflektion eller tanke om ert 

förändringsarbete? 
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Bilaga 4 Intervjuguide för intervju med undersköterska/sjuksköterska 

 

Dessa frågor är baserade på de inledande frågor som ställdes i intresseformuläret. 

Frågorna är ett stöd för intervjun/samtalet och kan komma att förändras under intervjun. Alla 

frågeställningar har sin utgångspunkt i hur den organisatoriska förändringen/processen har 

påverkat den anställde. En del av frågorna har stödpunkter för att underlätta för intervjuaren. 

(Intervjutid ca 45 - 60 min).  

  

Alla respondenter får information om att vara anonyma i studien och får också själva välja om 

intervjun skall spelas in.  

Attityder och tankar kring förändringsarbetet 

 

1. Hur har förändringsprocessen påverkat din yrkesroll och din arbetsposition i positiv eller 

negativ bemärkelse?   

- Nyanställning/omplacering 

- Nedskärningar på avdelningen som har påverkat dig i form av… 

- Väsentligt ändrade arbetsuppgifter 

- Annan tjänsteposition 

2. Hur upplever du att du och dina kollegor blev informerade om de nya förändringarna? Med 

avseende på:  

- Utbildning 

- Kurser  

- Tillräckligt med tid  

3.  Fanns det och finns det möjlighet att få gehör för åsikter och värderingar och anser du att ni 

blir lyssnade på från en högre ledning/chefer: 

- Allas mening har en betydelse 

- Alla har möjlighet att delta i diskussioner/lämna in förslag till förändringar och 

förbättringar  

- Acceptans hos ledningen 

4. Hur har din delaktighet i förändringsprocessen sett ut?  Hur upplever du att den har varit 

utifrån ett organisationsperspektiv?  

- Lätt/svårt att vara delaktig pga. organisationskulturen på avdelningen/sektionen inom 

sjukhuset 

- Samarbetet har gått lätt/svårt mellan avdelningar/kollegor  
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- Regler på avdelningen underlättar/försvårar det nya arbetet 

- Våra yrkesroller underlättar/försvårar det nya arbetet   

 

Arbetskrav och kontroll  

 

5. Hur har du upplevt att din yrkesroll har förändrats och påverkats med avseende på den egna 

kontrollen och arbetsansvar? Frihet, koncentration, beslutsfattande …  

- Frihet i din yrkesroll har utökats/ minskat 

- Arbetspassens längd är mer flexibel/mindre flexibel 

- Paus/ raster  

- Möjlighet att ta egna beslut och vara ansvarig för dessa är större/mindre  

- Uppmärksamhet och koncentration krävs mer/mindre pga. nya processer/metoder  

6. På vilket sätt upplever du att du har fått mer eller mindre hjälp av de nya metodernas 

hjälpmedel/teknik om det förekommer? (Nya hjälpmedel och ny teknik kan skapa nya och andra 

former av stress och krav).     

- Tekniska hjälpmedel 

- Telefonsamtal/ e-mail  

- Övriga hjälpmedel som kan ha förändrats efter nya processer/organisationsförändring  

- KanBan tavlor, 5 S, Ständiga förbättringar, Checklistor etc.  

7. Hur har du påverkats i övrigt gällande de sociala relationerna, gentemot medarbetare, patient, 

anhörig kontakt, har detta förändrats på något sätt?   

 

Konflikter och socialt stöd  

 

8. Upplever du att det funnits några konflikter på arbetsplatsen på grund av de 

omorganisationsförändringar som skett?  Har det i så fall funnits stöd för detta?  

 

9. Upplever du att personalen stöttar varandra och har en förståelse för varandra i nya 

arbetssituationer?  
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Resurser 

 

10. Hur upplever du att resurserna fördelas med avseende på förändringarna och hur har det 

påverkat dig och er på avdelningen i er arbetssituation?   

- Utrymme för reflektion och eftertanke 

- Tillräckligt med tid för att hinna med uppgifterna 

11. Hur upplever du att man på avdelningen följer upp de nya metoderna och processerna och är 

uppföljningen inom en rimlig tid?  

- Är uppföljningen tillräcklig eller kan den förändras  

- Metoder bör ses över/metoderna är mycket bra 

-  Uppföljningen bör ske oftare/mer sällan efter att en ny rutin/arbetsprocess införts  

 

Trivsel, Trötthet och återhämtning 

 

12. Upplever du att din fysiska hälsa har förändrats positivt eller negativt av förändringarna/ 

processen som skett på avdelningen? Om du tidigare har haft kroppsliga besvär .  

- Mindre spänningar i kroppen/mer spänningar (rygg, nacke, axlar, armar, ben) 

-  Mindre huvudvärk/mer huvudvärk  

- Annat som mindre eller mer sveda i magen/orolig mage 

13. Finns det tillfällen när du upplever att ditt arbete och din arbetssituation blivit bättre/ sämre?  

     Med avseende på stressmoment såsom att:  

- Lättare/svårare att fatta beslut 

- Minnessvårigheter 

- Koncentration 

14. Upplever du att din hälsa i övrigt har förändrats på något sätt sen de nya 

metoderna/organisations förändringar trädde i kraft?  

- Piggare, gladare, starkare, mer positiv energi etc. 

- Såsom allmän trötthet, nedstämdhet, oro, fysiska krav etc. 
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Personlig utveckling och reflekterande tankar runt organisationsförändringar 

 

15.  Anser du att du själv har vuxit och fått möjlighet till personlig utveckling genom de 

förändringar som skett?   

- Kurser, vidareutbildning, möjlighet att bredda sin kompetens  

- Möjligheter till nya spännande arbetsuppgifter om jag önskar inom ramen för min 

kompetens  

16. När du först hörde talas om att ni skulle starta en förändring på avdelningen, hur upplevde du 

detta och hur tycker du att genomförandet generellt har gått nu i efterhand?  

17. Anser du att ni har för lite, för mycket eller lagom med organisationsförändringar och varför 

anser du detta?  

 

Övrigt  

 

18. Beskriv den känsla du har idag när du går till arbetet i jämförelse med innan förändringarna?   

 Exempelvis; Frustrerad, glad, ledsen, stressad, arg, stolt, glad, förväntansfull, lugn, säker   

19. Avslutningsvis, vill du själv tillägga något, någon reflektion eller tanke om förändringsarbete 

eller något vi inte har tagit upp som är viktigt för dig?  
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Bilaga 5 Förklaringar av begrepp och teorier 

 

Nedan förklaras olika teorier och begrepp som inte fördjupas i rapporten. 

Den sociotekniska skolan - Utvecklades under 1950 – talet, vid Tavistock Institute of Human 

Relations. Tar sin början av analys av införandet av ny teknik i kolgruvorna. Kan betraktas som 

en kombination av Human relation skolan och Scientific management. Socioteknikens 

grundläggande innehåll var bland annat betydelsen av: innehåll i arbetet, behov av att lära sig 

något nytt, fatta beslut, behov av anseende, behov av att se sammanhang, behov av att arbetet 

kan förenas med framtidsförhoppningar. Den sociotekniska skolan innebar också att forskarna 

upptäckte den självstyrande gruppen (Boghard et al., 2008). 

Human relation skolan - Har sin grund i de klassiska Hawthorneexperimenten som utfördes vid 

Western Electrics Hawthornefabriker i utkanten av Chicago. ( 1924-1932). Bakgrunden var ett 

växande missnöje med förhållandena på fabriken. Human relations skola innebar att man 

pekade på de sociala relationernas betydelse samt att ar betet var en gruppaktivitet. Man 

introducerade en humanare människosyn. (Boghard et al., 2008). 

Hawthornstudierna - Ett flertal studier genomfördes vid Western Electrics Hawthornefabriker 

för att undersöka individ- och miljöfaktorernas inverkan på människan. Resultatet visade 

sambanden mellan de sociala relationernas betydelse och behovet av erkännande, trygghet och 

grupptillhörighet (Boghard et al., 2008). 

Hertzbergs teorier - Den amerikanske organisationsforskaren Fredrick Hertzberg fann i sina 

studier av arbetstillfredsställelse och motivation att de s.k. motivationsfaktorerna (ansvar, 

utveckling) och hygienfaktorerna (lön, materiella förmåner) påverkar individen. Hans bidrag i 

forskningen var ett kompletterande bidrag till Maslows behovsteori (Taylor, 1969). 

M    w’  teorier - Abraham Maslow, amerikansk psykolog (1908). Max Weber, Den 

byråkratiska organisationen förklaringsmodell inom psykologinför hur människor prioriterar 

sina behov. Modellen presenterades av den amerikanske psykologen i artikeln "A Theory of 

Human Motivation". Teorin nämner, i sin första version, behov i fem nivåer, vilka omarbetades 

under 1950 – talet. Behoven är enligt Maslow: Kroppsliga behov, Behov av trygghet, behov av 

kärlek och gemenskap, behov av uppskattning och behov av självförverkligande (Maslow, 1970). 

NPM - New Public Management - New Public Management (NPM) är ett begrepp som brukar 

användas för att karaktärisera ändrade styrformer inom den offentliga sektorn, sedan 1980-talet 

(Målqvist, Åborg e Forsman, 2011). 

OD- Metodiken - Operational Development (verksamhetsutveckling). Ledningen och samtliga 

medarbetare är engagerade i förbättringsarbetet, som ska vara en del av det ordinarie arbetet 

och pågå kontinuerligt (Intern information TioHundra). 
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Taylorismen (Scientific Management eller Rationaliseringsrörelsen) - Läran om 

arbetsorganisationer där fokus är specialisering och centralisering. Introducerades av Fredrick 

Winslow Taylor som studerade vid Midvale Steel Company, USA (1881). Hans viktigaste 

budskap gällande systemets effektivitet och dess sociala konsekvenser var 1. Det finns ett bästa 

sätt 2. Rätt man på rätt plats. Taylorismen präglades av en hårt styrd och kontrollerad 

organisation och en maskinell människosyn (Boghard et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

Examensarbetet, 15 hp, har skrivits inom magisterutbildningen i 

Teknik, Hälsa och Arbetsmiljöutveckling, 60 hp, som genomförs vid Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm. Utbildningen består av kurser som ger 

kunskaper och färdigheter i förändringsledning och arbetsorganisation, 

säkerhetsstrategier, kemiska arbetsmiljörisker, bedömningar och åtgärder av den 

fysiska miljön samt arbetsmiljöekonomi. 

 

Arbetsmiljö är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som angränsar till teknik-, 

natur-, samhällsvetenskap och medicinsk vetenskap. Arbetsmiljö utgår från att människan 

arbetar och studerar samspelet mellan människan, teknik, 

organisation samt omgivande miljö. Utbildningen ger kunskap om hur ett konsultativt 

arbetssätt bedrivs inom det främjande och förebyggande arbetsmiljöarbetet.  

 

Examensarbetet genomförs ofta i nära anknytning till en arbetsplats eller i anknytning till 

något större projekt eller forskningsprogram vid någon universitetsinstitution. 

Utbildningen är tvärdisciplinär för att få en bred belysning av dagens såväl som 

morgondagens frågeställningar gällande arbetsmiljö i arbetslivet. Magisterutbildningen 

kan också leda vidare till forskarutbildning. 
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