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Abstract

Improvement of the work at the development unit in
Akademiska's hospital throughout goal focused work

Nora Bolin

The study has been carried out at the hospital, Akademiska's development unit, in
Uppsala,
Sweden. From the feasibility study, conducted in the same unit, an area of
improvements was 
found, control and management. The study has therefore focused on that area of
management
and control. The study aimed to identify improvements to the development unit's
work, related 
to their purpose and goals. In order to achieve the purpose of the study, the following
questions 
wave been used: 

1. What is the purpose of the Development unit in Akademiska's hospital?
2. How do the unit's coworkers work?
3. How can the unit's work be improved? 

To answer the following questions, different methods were used, observation,
interviews with
the employees, a group interview with the management group and a survey were
used. In the 
analysis, tools like the relationship diagram, a tree diagram and a "five why"-method
were used. 
The results of the data collection found that the purpose of the unit was defined
unclearly and 
not properly communicated to the coworkers. The employees work tended to be
patient-
focused, which is also described as one of the two parts of the purpose of the unit. 
Theories related to leadership and management has been used for the analysis. The
theories
also refer to goals, group development, procrastination and resistance to
development. From 
the analysis, it has been found that the employees are in the first stage of the group 
development stages. The uncleared defined purpose tended to be the reason to why
employees
worked patient-focused. The conclusion of the study resulted in the three following
steps: 

1. Clarify the purpose (why the unit exist) 
2. Set goals that contribute to the fulfillment of the purpose. Communicate the goals
through
the entire organization and use SMART goals 
3. Slightly change the leadership to more controlling leadership, follow up and confirm
the
coworkers work. Plan the work towards the goals and clarify what should be done
and when it 
should be done. 
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Sammanfattning 
Studien har genomförts på Akademiska Sjukhusets Utvecklingsavdelning, i Uppsala. Från 
förstudien som genomfördes på samma avdelning framkom ett förbättringsområde inom styrning 
och ledning. Studien fokuserade därigenom på området styrning och ledning och syftade till att 
kartlägga och ge förbättringsförslag till Utvecklingsavdelningens arbete kopplat till dess syfte 
och mål. För att uppnå studiens syfte har följande frågeställningar använts: 
 

1. Vad är syftet med Utvecklingsavdelningen? 
2. Hur arbetar avdelningen? 
3. Hur kan avdelningens arbete förbättras? 

 
För att svara på frågeställningarna har observationer, medarbetarintervjuer, en gruppintervju med 
styrgruppen på avdelningen och en enkätundersökning använts som datainsamlingsmetoder. Till 
analysen användes ett relationsdiagram, träddiagram och fem varför-metoden. Resultatet visade 
att syftet med avdelningen var otydligt definierat i styrgruppen och därmed otydligt 
kommunicerat till medarbetarna. Medarbetarna i sin tur arbetade patientfokuserat, som beskrivs 
som en av två delar av deras syfte med avdelningen.  
 
Till analysen har teori kopplat till ledarskap använts. Teorin omfattar kategorierna mål, ledarstil 
kopplat till gruppens utveckling, prokrastinering, förändringsledning och motstånd till förändring. 
Från analysen har det konstaterats att medarbetarna befinner sig i det första stadiet i 
grupputvecklingen, vilket i sin tur påverkar deras känsla av trygghet. Det otydligt definierade 
syftet (och målen för avdelningen) bidrog i sin tur till ett ytterligare starkare behov av att 
införskaffa trygghet. Det i sin tur ansågs genom studiens analys vara orsaken till att medarbetarna 
på avdelningen arbetade patientfokuserade mer än utvecklingsfokuserat, vilket också ingår i 
syftet med avdelningen.  
 
Slutsatserna för studien resulterade i att avdelningen ska följa tre steg. De tre stegen presenteras 
nedan: 
 

1. Tydliggöra syftet  (varför avdelningen finns till) och se till så att syftet är rätt definierat 
och överenskommet inom ledningen 

2. Sätt upp mål som bidrar till uppfyllandet av syftet. Kommunicera målen i hela 
organisationen genom måldelning med SMARTa mål. 

3. Tydliggör ledarskapet, tydligare styrning (som kommer genom att uppfylla punkt 1–2), 
uppföljning och bekräftelse. Planera arbetet utefter målen och tydliggör vem som ska göra 
vad och när. 

 
Nyckelord: förändring, grupputveckling, ledarskap, motstånd, trygghet, utvecklingsarbete  
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1. Introduktion 
Följande kapitel innehåller en inledning av det examensarbete som har genomförts på 
Akademiska Sjukhusets Utvecklingsavdelning under våren 2019. I inledningen beskrivs 
även examensarbetets syfte och problemformulering med tillhörande frågeställningar. 
Examensarbetets inriktning och avgränsningar tas upp under 1.4.  
 
1.1 Inledning 
Ledarskap är ett omtalat ämne världen över och ledarskapsforskningen har många 
infallsvinklar. Det handlar om vilka egenskaper en bra ledare ska ha och inte ha, hur den 
ska styra och vilken relation ledaren ska etablera med sina medarbetare. Det talas om 
ledarens funktioner, roller och arbetssätt. I Sverige har ledare prisats för att vara bra 
karismatiska ledare medan de har fått kritik för att de inte kan upprätthålla struktur och ta 
viktiga beslut, vilket går under ett chefskap (Alvesson och Spicer, 2015, s.23; Jansson och 
Ljung, 2016, 390). En blandning mellan ledarskap och chefskap ses emellertid som den 
viktigaste faktor för att en organisation kommer att lyckas eller inte (Jacobsen och 
Thorsvik, 2018, 390). Det sätter stor press på de som ska utöva ledarskapet. En ledare som 
däremot lyckas, i form av att organisationen och dess medarbetare lyckas, kan också ta åt 
sig mycket av äran, vilket i sin tur har ifrågasatts (Alvesson och Spicer, 2016, s.19). 
 
Från den genomförda förstudien framkom det att ett förbättringsområde på 
Utvecklingsavdelningen var kopplat till styrningen och ledningen på avdelningen. 
Medarbetarna uppgav att det fanns en otydlighet gällande rollfördelningen och vart de var 
på väg i arbetet. En del medarbetare nämnde även en oönskad upplevd frånvaro från 
ledningen. Med frånvaro innefattades dels fysisk frånvaro i form av att ledningen inte 
befann sig på avdelningen i den mån medarbetarna hade önskat. Frånvaron, innefattades 
däremot också sådant som upplevt bristande kommunikation och att medarbetarna inte 
upplevdes få ta del av vissa beslut som togs. 
 
Examensarbetet syftar till att skapa en djupare förståelse för förbättringsområdet styrning 
och ledning. Studien har haft fokus på att ge konkreta förslag på hur arbetet på 
Utvecklingsavdelningen kan tänkas fortskrida med fokus på deras styrning och ledning i 
förbättringsarbetet avdelningen genomför på hela Akademiska sjukhuset. 
 
Utvecklingsavdelningen är en relativt nyöppnad avdelning från september 2018. Samtidigt 
som avdelningen ska bedriva utveckling för hela Akademiska Sjukhuset så vårdar de också 
kolorektal1- och endokrin2patienter. På avdelningen arbetade under studien 23 medarbetare 
i yrkesrollerna specialistsjuksköterska, sjuksköterska och undersköterska. Akademiska 
sjukhuset verkar i en bransch med stor personalbrist och hög arbetsbelastning där 
Utvecklingsavdelningen beskriver sig vilja verka för att göra vårdyrket mer attraktiv. Det 
skulle kunna ske med hjälp av exempelvis utveckling av arbetssätt, arbetsmiljön och 
förbättrad vårdpolitik. I figur 1 (se s.2) illustreras en problemloop som organisationen 
upprättade för att förklara vilka tänkbara hinder de står inför och vill lösa med hjälp av 

                                                 
1 Sjukdomar i tjock- och ändtarm 
2 Sjukdomar i de hormonproducerande organen  
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Utvecklingsavdelningens arbete.  

 
Figur 1: Visualisering av avdelningens beskrivna problemloop 
 
Med tanke på att alla problem illustreras som i en loop kan det också antas att alla problem 
i sin tur beror på varandra. Utvecklingsavdelningen vill uppnå ökad patientnytta, 
exempelvis genom att patienten blir mer involverad i sin egen sjukhusprocess. De vill även 
uppnå en ökad delaktighet hos sina medarbetare. 
 
1.2 Problembeskrivning  
Gällande Akademiska Sjukhusets Utvecklingsavdelning, har det genom förstudien 
framkommit att avdelningens styrnings- och ledningsfunktioner inte fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. Ett otydligt syfte med avdelningen, otydliga mål, prioriteringar och 
ansvar baserat på yrkesroll har identifierats som potentiella problem på avdelningen. Det i 
sin tur kan medföra till förvirring, prioritetssvårigheter gällande arbetsuppgifter och projekt 
och svårigheter att bedriva utvecklingsarbetet och den dagliga verksamheten framåt. 
Genom examensarbetet ska ett tydliggörande gällande hur de arbetar i dagsläget kopplat till 
avdelningens syfte och mål göras. Tydliggörandet ska i sin tur bidra till en förbättringsplan 
på hur arbetet på avdelningen kan förbättras och fortskrida kopplat till syftet och målen på 
avdelningen.  
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med projektet är att kartlägga och ge förbättringsförslag till Utvecklingsavdelningens 
arbete kopplat till dess mål och syfte. Till hjälp för att uppnå projektets syfte har följande 
frågeställningar använts: 
 

1. Vad är syftet med Utvecklingsavdelningen? 
2. Hur arbetar avdelningen? 
3. Hur kan avdelningens arbete förbättras? 
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1.4 Avgränsningar  
Under examensarbetets gång har olika avgränsningar gjorts. Avgränsningar som har gjorts 
presenteras nedan: 
 

1. examensarbetet har genomförts på Utvecklingsavdelningen på Akademiska 
Sjukhuset 

2. implementering av föreslagen förbättringsplan kommer ej att genomföras 
3. arbetet fokuserade på huvudområdet styrning och ledning  

 
2. Teori 

 
I kapitlet presenteras teori som senare har använts i analysen för examensarbetet. Teorin har 
valts med fokus på ledarskap. Studiens syfte är att kartlägga och ge förbättringsförslag till 
avdelningen, vilket ska kopplas till deras syfte och mål. Fokus har legat på styrning och 
ledning, som identifierades som ett förbättringsområde under förstudien och ligger i fokus 
under hela rapporten. Därav har teorin valts med fokus på prokrastinering, mål, behov och 
gruppteorier.  
 
2.1 DMAIC 
DMAIC är en modell som används i förbättringsarbeten (Bergman och Klefsjö, 2015, 
s.577). Det är en förkortning på engelskans Define (definiera), Measure (mäta), Analyse 
(analysera), Improve (förbättra) och Control (kontrollera). DMAIC-cykeln (se figur 2) är ett 
cyklist arbetssätt, vilket innebär att när control-fasen är uppnådd så börjar arbetet om igen i 
define-fasen. 
 

 
Figur 2: Tolkning av DMAIC-modellen (Magnusson, Kroslid och Bergman, 2003, s.58) 
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Define handlar om att definiera problemet eller förbättringsområdet. Measure syftar till att 
samla in data om förbättringsområdet där potentiella orsaker till problemet samlas in 
(Magnusson, Kroslid och Bergman, 2003, s.58). I Analyse-stadiet så ska det insamlade 
datamaterialet analyseras där potentiella kopplingar med likheter mellan det insamlande 
datamaterialet kan dras, för att sedan övergå till steget Improve. I Improve ska ett konkret 
förbättringsarbete inledas, vilket till sist ska kontrolleras. I Control kontrolleras arbetet och 
utvärderas där ytterligare förbättringsåtgärder ska definieras och hjulet har börjat om igen 
(Magnusson, Kroslid och Bergman, 2003, s. 59) 
 
2.2 Hörnstensmodellen 
Hörnstenarna i modellen bygger på ett antagande om att de tillsammans är grundpelarna i 
den så kallade offensiva kvalitetsutvecklingen. Med offensiv kvalitetsutveckling syftar det 
på att ständigt förebygga, förändra och förbättra istället för att kontrollera och repetera 
(Bergman och Klefsjö, 2015, s.38). Syftet med offensiv kvalitetsutveckling är också att 
uppfylla och överträffa kundens förväntningar på en produkt (vara eller tjänst).  
 
Juran (Bergman och Klefsjö, 2015, s.39), menar att ingen organisation kan uppnå 
förstklassig kvalitet utan att ledningen är engagerad i utvecklingen. Att ledningen ska vara 
engagerad är alltså den ena grundstenen i hörnstensmodellen. De andra hörnstenarna som 
finns med är följande (se figur 3) 
 

- Sätta kunden i centrum 
- Basera beslut på fakta 
- Arbeta med processer 
- Arbeta med ständiga förbättringar 
- Skapa förutsättningar för delaktighet 

 
Figur 3: Tolkning av hörnstensmodellen (Bergman och Klefsjö, 2015, s.40) 
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Sätta kunden i centrum 
Att sätta kunden i centrum innebär att organisationen försöker sätta sig in i hur det är att 
vara kund hos dem. Organisationen bör ta reda på vad kunderna vill ha, vilka behov de har 
och vilka problem de stöter på för att sedan försöka uppfylla behoven och röja undan 
problemen som kan ligga i vägen för att uppnå kundens behov (Bergman och Klefsjö, 2015, 
s.41). ben Salem Dynehäll och Lärk Ståhlberg (2015, s.15) menar på att det inte är själva 
idén (eller lösningen på ett problem) som är det viktigaste utan hur du löser det, med 
kundens behov i fokus.  
 
Basera beslut på fakta 
Hörnstenen handlar om att basera sina beslut, val och inriktningar på fakta för att inte låta 
slumpfaktorer ha en avgörande del i utvecklingsprocessen. Alla hörnstenar påverkar 
varandra och att basera beslut på fakta kan exempelvis appliceras när en organisation ska 
inhämta fakta om vad kunden har för behov och önskemål (Bergman och Klefsjö, 2015, 
s.43). ben Salem Dynehäll och Lärk Ståhlberg (2015, s.130) presenterar en kundresekarta 
som skulle kunna användas för att samla in data om kundens behov. Den fungerar på så sätt 
att organisationen gör den resa kunden gör när den agerar och kommer i kontakt med 
organisationen. Kontakten innefattar både fysisk och icke fysisk (som reklam) kontakt med 
organisationen (ben Salem Dynehäll och Lärk Ståhlberg, 2015, s.131). Bergman och 
Klefsjö (2015, ss.42–43) presenterar en del verktyg som kan användas för att samla in olika 
datamaterial. Paretodiagram, som används för att ställa upp olika problem och 
relationsdiagram som används för att visa på relationen mellan olika förbättringsområden, 
utsagor eller liknande presenteras. Träddiagrammet eller orsak-verkan-diagrammet som 
visar på orsaker eller konsekvenser till ett problem visas. Styrdiagram som visar på hur väl 
en process producerar inom angivna styrgränser presenteras också. 
 
Arbeta med processer 
Bergman och Klefsjö (2015, s.44) menar på att en stor del av organisationer kan ses som 
processer. Processer brukar i sin tur delas in i tre områden; huvudprocesser, stödprocesser 
och ledningsprocesser (Bergman och Klefsjö, 2015, s.45). Huvudprocesserna är processer 
som ska uppfylla kundens behov, stödprocesserna ska tillhandahålla resurser till 
stödprocesserna och ledningsprocesserna har som uppgift att besluta kring organisationens 
mål och strategier. Att arbeta med processer kan medföra att organisationen får en 
övergripande bild över vad som sker i organisationen och var potentiella problem uppstår.  
 
Arbeta med ständiga förbättringar 
Om organisationer slutar att förbättra sig kommer de med tiden att försämras automatiskt 
(Bergman och Klefsjö, 2015, s.46). Det är på grund av att nya konkurrenter uppkommer 
och kommer genom sina förbättringar att ersätta organisationens tidigare funktioner. Att 
ständigt förbättra sig utgör därmed en viktig del för organisationers överlevnad. Planera-
Gör-Studera-Lär är en förbättringscykel som presenteras under hörnstenen. 
Förbättringshjulet liknar DMAIC-modellen som presenteras under avsnitt 2.1 (se sida 3). 
 
Skapa förutsättningar för delaktighet 
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För att ett förändringsarbete ska bli lyckat behöves mer än en engagerad ledning (Bergman 
och Klefsjö, 2015, s.49). Det är medarbetarna som gör den stora förändringen. Utan 
medarbetarna är det svårt att driva ett genomgående förändringsarbete i organisationen. I 
hörnstenen, skapa förutsättningar för delaktighet, är tankesättet att använda sig av bra 
kommunikation, delegering och utbildning gentemot medarbetarna.  
 
Carlzon (Bergman och Klefsjö, 2015, s.48) beskriver att det viktigaste för en människa är 
att få veta och känna att hen behövs. Carlzon (Bergman och Klefsjö, 2015, s.48) menar 
vidare på att det är när en människa har rätt information som hen inte kan undgå att ta 
ansvar, men utan rätt information kan hen inte ta ansvar. Det ligger dock en tolkning i det 
här som bygger på en positiv människosyn där det antas att alla människor vill förändras 
(Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.376). Det antas också vara så att om människan ges frihet 
kommer hen att göra det bästa av friheten. 
 
Bergman och Klefsjö (2015, s.49) beskriver också en ond och en god cirkel gällande 
delaktighet, delegering, ansvar och befogenheter kopplat till relationen mellan medarbetare 
och ledare. En tolkning av de två cirklarna återfinns i figur 4. 
 

 
Figur 4: Tolkning av den onda och goda cirkeln (Bergman och Klefsjö, 2015, s.49) 
 
2.3 McClellands motivationsteori 
Enligt McClelland (Arnolds och Boshoff, 2008, s.56) är organisationer beroende av två 
saker, entreprenörer och medarbetare. Vidare menar McClelland (Arnolds och Boshoff, 
2008, ss.56–57) på att det finns tre olika behov. Behovet av: 
 

1. prestation, som definieras som en persons drivkraft att utmärka sig, uppnå mer än 
uppsatta standarder och sträva efter framgång. 

2. makt, som innebär att ha kontroll och inflytande över andra och sig själv. 
3. samhörighet, som handlar om att ha nära och personliga band till andra samt 

behovet av att bli omtyckt (Arnolds och Boshoff, 2008, ss.56–57). 
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Rybnicek, Bergner och Gutschelhofer (2019, s.446) menar på att de som har ett behov av 
prestation även ogillar att lyckas av slumpen och betraktas ofta som effektivare ledare. 
Personerna verkar också vara mer nöjda i arbeten som är utmanande och kräver hög 
kompetensnivå (Rybnicek, Bergner och Gutschelhofer, 2019, s.446). Arnolds och Boshoff 
(2008, s.57) har identifierat att det tycks finnas en skillnad på högre respektive lägre 
uppsatta personers behov. Det står i direkt motsägelse till McClellands (Arnolds och 
Boshoff, 2008, s.57) teori och de poängterar också att det kan vara så att lägre uppsatta 
personers behov inte tas på lika stort allvar eller är lika utstuderade vilket utgör en 
bidragande faktor till det som identifierats.  
 
Personer med ett behov av samhörighet har ofta ett behov av att delta i gemensamma och 
interaktiva aktiviteter och uppgifter (Rybnicek, Bergner och Gutschelhofer, 2019, s.447). 
Sådana personer har också setts ha bra ledarskapsförmågor och identifierar sig ofta med 
organisationen. Vidare menar Rybnicek, Bergner och Gutschelhofer (2019, s.447) på att 
personer med behovet av makt trivs mer i arbeten som är tävlingsinriktade, drivs av status 
och tenderar att anförtros med resurser som uppfattas som värdefulla.  
 
En organisations tillväxt är beroende av att det finns ett behov av prestation som blir 
tillfredsställt (Arnolds och Boshoff, 2008, s.56). Samtidigt behöver personers behov av 
makt och samhörighet också tillfredsställas för att medarbetarna ska bli motiverade till att 
förbättra sina arbetsprestationer. Enligt McClellands (Arnolds och Boshoff, 2008, s.56). 
teori strävar alla individer efter att få sina behov tillfredsställda och om de blir 
tillfredsställda så ökar arbetsprestationerna hos medarbetarna När medarbetarna är 
motiverade är de också mer engagerade i sitt arbete, arbetar bättre, är mer lojala till arbetet, 
sätter högre mål och är mer villiga till att dela med sig av sin kunskap (Rybnicek, Bergner 
och Gutschelhofer, 2019, s. 445).  
 
2.4 Motstånd till förändring 
Motstånd till förändring är i praktiken en rationell och naturlig reaktion (Kaufmann och 
Kaufmann, 2016, s.421; Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.363). Många gånger är motståndet 
ett försvar för någonting (Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.364). Några orsaker till 
motståndet presenteras nedan. 
 
Fruktan för det okända 
Förändring betyder för många en förflyttning från det stabila och säkra till det osäkra. 
Förändringar innebär att behöva konfronteras med det okända och någonting som också 
innebär osäkerhet (Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.364). De menar att de flesta känner att 
det är mer bekvämt och tryggt att hålla på med det som redan finns än att, som förändringar 
kräver, hantera det okända. 
 
Psykologiska kontrakt, sociala band, maktrelationer och identitet 
Schein (Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.364) menar på att det finns en rad olika förutfattade 
sociala förväntningar på medlemmarna i organisationen. När en förändring genomförs kan 
sådana förväntningar och oskrivna regler upplevas hotande (Jacobsen och Thorsvik, 2018, 
ss.365–366). Enligt en engelsk studie var det starkaste motstånd till förändring också att 
medarbetare var rädda för att förlora de intima band som de hade byggt upp med sina 
medarbetare. När organisationer förändras, förändras också ofta maktrelationerna. Att 
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förlora makt kan vara mycket skrämmande och om en medarbetare känner att den kommer 
att förlora sin tidigare kvot av makt är det mycket troligt att hen motsätter sig förändringen 
(Kaufmann och Kaufmann, 2016, s.421).  
 
Precis som att det kan finnas oskrivna regler och förväntningar på medarbetarna i en 
organisation kan det också vara så att medarbetarna mer eller mindre identifierar sig med 
sin yrkesroll (Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.365). Det kan ta sig i uttryck kring att 
medarbetarna tidigare har upplevt sig väldigt behövda i organisationen och att deras arbete 
har varit viktigt. En förändring kan skapa känslor som att deras arbete inte längre är bra nog 
eller ens har varit viktigt tidigare och kan också skapa oro kring att misslyckas (Kaufmann 
och Kaufmann, 2016, s.421; Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.365). Det kan också handla 
om en föreställning om att förändringen är ett hot mot värderingar och ideal (Jacobsen och 
Thorsvik, 2018, s.365). Förändringar kan exempelvis medföra att medarbetarna behöver 
byta kontor eller ändra om på arbetsplatsen. Någonting som kan tyckas vara småsaker, kan 
ha stor emotionell mening. 
 
Krav på nyinvesteringar och extraarbete 
Ibland kräver förändringar också ny kunskap hos medarbetarna. Förändringen kan då 
medföra att medarbetarna måste omvärdera sin egen kunskap, vilket kan vara jobbigt 
(Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.366). Det kan också vara så att förändringen kräver 
extraarbete, i alla fall under en viss tid. Det beror på att förändringen oftast måste göras 
medan den vanliga verksamheten måste hållas vid liv. Andra saker som Kaufmann och 
Kaufmann (2016, s.421) menar kan vara orsaker till motstånd är att medarbetarna saknar 
förtroende för ledningen eller att de inte tror på att förändringen behövs eller kommer gå att 
genomföra. Några tecken på motstånd mot förändring presenterar Kaufmann och 
Kaufmann (2016, s.420) som följande: 
 

- Förvirring, exempelvis att samma frågor kommer upp om och om igen 
- Omedelbar kritik 
- Förnekande och att medarbetarna vägrar att betrakta saker på nya sätt  
- Falsk delaktighet, när medarbetarna är positiva utåt men inte följer upp  
- Sabotage som kan ta sig i uttryck i att medarbetarna aktivt blockerar 

kommunikationen 
- Ytlig enighet 
- Kringgående, som exempelvis innebär att personerna ändrar fokus och pratar om 

annat 
- Tystnad 
- Öppet uppror (Kaufmann och Kaufmann, 2016, s.420) 
-  

2.5 Förutsättningar för förändring 
När det talas om organisationsutveckling eller organisationsförändring menar Jacobsen och 
Thorsvik (2018, s.376) att det bygger på en positiv människosyn där alla människor i 
grunden vill utvecklas. Det bygger också på att organisationer består av sociala grupper och 
inte enskilda individer, varpå utvecklingen enbart kan ske genom öppen dialog med 
människorna. 
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Jacobsen och Thorsvik (2018, s.377) presenterar en del drag som har tyckts känneteckna 
framgångsrika förändringar. Dragen eller kännetecknen som presenteras nedan baserar sig 
på tolkning från olika studier som har gjorts av bland annat Kotter, Cohen, Self, Ruvio och 
Galpin (Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.376).  
 

1. Det har skapats en känsla av kris, det vill säga att om organisationen inte förändrar 
sig kommer det att sluta dåligt 

2.  Det har formulerats en tydlig vision och en tydlig strategi för att nå dit 
3. Visionen och strategin har kommunicerats till hela organisationen 
4. Strukturella drag som hämmar den omställning som är nödvändig har förändrats 
5. Det har funnits en tydlig och stark koalition, ett team, bakom förändringen som har 

kunnat leda förändringsarbetet. Extra viktigt har varit att de som berörs av 
förändringen har fått komma med i beslutsprocessen 

6. Det har utformats kortsiktiga mål som är rimliga. När målen har uppnåtts har 
organisationen även uppmärksammat de anställda som har gjort det möjligt 

7. Förbättringar har konsoliderats genom att fungerande förändringar har befästs i nya 
strukturer och processer 

8. Nya tanke- och handlingssätt institutionaliseras genom att man har utvecklat en ny 
kultur kring de genomförda förändringarna och har skapat distans till tidigare praxis 
som har hämmat visionens förverkligande (Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.376).   
 

2.6 Prokrastinering 
Prokrastinering beskrivs som ett aktiv val av att skjuta upp en viktig uppgift (Beutel, Klein, 
Aufenanger, Brähler, Drejer, Müller, Quiring, Reinecke, Schmutzer, Stark, Wölfling, 2016, 
ss.1–2). Valet görs, även fast att det finns en medvetenhet kring att det bidrar till negativa 
konsekvenser som i själva verket överväger de positiva konsekvenserna av att skjuta upp 
uppgiften. Det är däremot viktigt att komma ihåg att vissa forskare använder ordet för alla 
typer av fördröjning medan andra använder ordet för att beskriva dysfunktionella typer av 
att skjuta upp saker och vissa använder det i positiv mening (Klingsieck, 2013, s.25). 
 
Chun Chu och Choi (2010, s.247) skiljer på aktiv och passiv art och menar på att de som 
aktivt prokrastinerar oftast mår bra av det. Sådana människor gillar att arbeta under press 
och det har även visat sig att sådana människor upplever i vissa fall mindre stress än de som 
oftast inte prokrastinerar. Det förutsätter dock att deadlinen för uppgiften ligger relativt 
långt fram i tiden (Chun Chu och Choi, 2010, s.247).  
 
Det som inte är lika positivt, prokrastinering av den passiva eller dysfunktionella typen, är 
då personen i fråga inte hade tänkt att skjuta upp uppgiften från början (Chun Chu och 
Choi, 2010, s.247; Klingsieck, 2013, s.25). Den passiva typen resulterar ofta i att personen 
känner en ohälsosam press och blir pessimistiska gällande deras egen förmåga till att uppnå 
tillfredsställande resultat (Chun Chu och Choi, 2010, s.247). De menar att det i sin tur leder 
till att sådana människor också presterar sämre.  
 
Vidare beskriver Beutel, et al. (2016, s.8) att de genom deras studie på tyskar i åldern 14–
94 år fann att de i åldern 14–29 var de som prokrastinerade mest, då tolkat till sådan 
prokrastinering som beskrivs som passiv. Det förklarades däremot kunna bero på att 
personer mognar med åldern och kravet på planering och noggrannhet ökar i takt med 



 
 
10 

åldern. Exempelvis då de flesta har jobb eller skaffar barn som kräver en större grad av 
planering. Studien visade också att de personer med arbeten som krävde mer inre 
motivation, prokrastinerade i en lägre grad än de som inte krävde det (Klingsieck, 2013, 
s.27; Nguyen, et al., 2013, s.390; Beutel, et al., 2016, s.8). 
 
Även om fenomenet tycks minska med åldern så uppgav ca 25% av den vuxna 
generationen att de har prokrastinering som ett personlighetsdrag (Nguyen, Steel och 
Ferrari, 2013, s.388). Prokrastinering visade sig i Beutel, et al. (2016, s.8) studie vara 
kopplad till en hög nivå av upplevd stress, ångest, trötthet, depression och minskad livslust, 
på flera plan i privatlivet. Chun Chu och Choi (2010, ss.248–249) noterade även att de som 
inte sköt upp saker och de som aktivt sköt upp saker hade högre tro på sig själv och sin 
förmåga än de passiva prokrastinerarna. De fann också att de passiva hanterade stress på ett 
sämre sätt. Hanteringen av stressen kunde vara i form av att de försökte ignorera problem. 
 
Nguyen, Steel och Ferrari (2013, s.391) presenterade sex olika kategorier som tenderar att 
minska prokrastinering på arbetsplatsen. De sex kategorierna är: 
 

1. Prestation: som syftar till att arbetet gör det möjligt att använda och förbättra sina 
förmågor  

2. Självständighet: där arbetet bidrar till kreativitet och uppmuntrar till personliga 
initiativ 

3. Igenkännbarhet: arbetet ger status och prestige och andra vet ungefär vad som 
arbetas med 

4. Relationer: där arbetet främjar till ett socialt nätverk och bra relationer med sina 
medarbetare 

5. Support: arbetet är förutsägbart och har en stabil grund. Medarbetarna litar på 
varandra och på ledningen och får rätt stöd och träning i arbetet 

6. Arbetsmiljön: miljön är bekväm, där arbetet erbjuder många olika typer av arbeten 
samtidigt som den innehåller lite negativ stress (Nguyen, Steel och Ferrari, 2013, 
s.391) 

 
2.7 Mål, måldelning och målstyrning 
Ett viktigt arbete som ledningen bör ägna sig åt är att skapa en gemensam framtidsbild, 
närmare bestämt en vision för organisationen. Visionen ska sedan, tillsammans med 
medarbetarna, brytas ner i mindre långsiktiga och kortsiktiga mål för att sedan kunna 
utveckla strategier för att nå de uppsatta målen. Det arbetet kallas för måldelning (Bergman 
och Klefsjö, 2015, s.434). 
 
Måldelning handlar därmed om att bryta ner mål i mindre beståndsdelar för att enklare 
kunna kommunicera ut målen till samtliga medarbetare (Bergman och Klefsjö, 2015, 
s.445). Målen ska på så sätt också bli tydligare i organisationens alla processer. Målen ska 
vara konkreta och en beskrivning av vad som ska ha uppnåtts inom en viss tidsram 
(Bergman och Klefsjö, 2015, s.438) och ska fokusera på tydlighet, realism, mätbarhet och 
förankring (Tonnquist, 2016, s.53). Så kallade SMARTa mål brukar lyftas som riktlinjer för 
ett bra mål, (se figur 5, s.11; Bergman och Klefsjö, 2015, s.439; Tonnquist, 2016, s.54; Mc 
Glynn och Kelly, 2017). 
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Figur 5: Kategorierna för SMARTa mål (Bergman och Klefsjö, 2015, s.439) 
 
Sandberg (2011, s.142) menar på att underprestation på arbetsplatser oftast beror på att det 
finns otydliga mål och otydlig styrning snarare än otillräckliga resurser. Syftet med 
måldelningen är att alla i organisationen ska dela målen och att de övergripande målen ska 
delas upp i mindre delar och på lägre nivåer. Det får alltså inte enbart handla om att de 
övergripande målen bryts ner till mindre delar, utan alla måste vara delaktiga (Bergman och 
Klefsjö, 2015, s.445). Det innebär i princip att de personer som ska uppnå målen måste få 
vara med och kunna påverka hur målen ska uppnås. 
 
Målstyrning är ett annat liknande begrepp som Bergman och Klefsjö (2015, s.449) anser 
har en del likheter med måldelning. I tabell 1 beskrivs vilka skillnader som Bergman och 
Klefsjö (2015, s.449) beskriver finns mellan de två begreppen. Det ska dock påpekas att 
begreppen idag används väldigt likartat och att det i vissa fall används synonymt (Bergman 
och Klefsjö, 2015, s.450). I rapporten kommer fokus ligga på måldelning då 
kundtillfredsställelsen anses vara en viktig del. Det poängteras också senare vikten av att 
alla medarbetare delar målen, vilket är en del i måldelningen.  
 
Tabell 1: 
Skillnaden mellan målstyrning och måldelning 
Målstyrning  Måldelning 
Fokus på vinst Fokus på kundtillfredsställelse 
Fokus på människan Fokus på processen 
Uppifrån-ner Uppifrån-ner och nerifrån-upp 
Arbeta hårdare Arbeta smartare 
Fokus på vem Fokus på hur 
Leta efter syndabockar Leta efter förbättringsmöjligheter 

Not: Egen tabell baserat på Bergman och Klefsjös (2015, s.449) jämförelse mellan målstyrning och 
måldelning.  
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Figur 6 presenterar en visuell förklaring på måldelningen. Måldelning utgår från 
organisationens vision och bryts sedan ner till individuella mål. Individuella mål är den 
lägsta komponenten i måldelningens hierarki. 
 

 
Figur 6: Tolkning av måldelningens målhierarki (Bergman och Klefsjö, 2015, s.449) 
 
Både mål och strategier anses kunna ha en motiverande effekt på medarbetarna i form av 
att de vet i vilken riktning de förväntas arbeta i (Jansson och Ljung, 2016, s.78; Jacobsen 
och Thorsvik, 2018, s.30). Mål kan också ha en styrande effekt i form av att ge ramar och 
riktlinjer för de anställda. Målen kan alltså fungera som riktlinjer när beslut måste tas och 
ger de anställda en plattform att stå på. Målen kan förutom de två förstnämnda effekterna 
också ha en legitimerande effekt. Med det menas att organisationen, med sina mål och 
strategier kan få legitimitet från omvärlden och på så sätt också få stöd från omvärlden. Till 
sist kan målen fungera som utvärderingskriterier, vilket innebär att organisationen kan 
utvärdera den enskilde medarbetarens eller organisationens effektivitet. Effektiviteten 
handlar alltså om hur väl arbetet uppfyller målen och med vilken resursförbrukning 
(Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.30). 
 
Mål som sätts på det individuella planet är någonting som ligger till grund för 
måldelningens (eller målstyrningens) koncept. I målstyrningen bedöms och möjligen 
bestraffas eller belönas medarbetarna i den grad deras resultat uppfyller målen på ett 
resurssnålt sätt (Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.30–31). Wheelan (2016, s.104) menar 
också på att högpresenterande arbetsgrupper, team, ägnar ungefär 70–80% av sin tid till att 
prata om mål och uppgifter. Det innebär i praktiken att effektiva team använder en klar 
majoritet av tiden till att ägna sig åt att förstå sig på framtida scenarion och ha en 
gemensam riktning i arbetet. I figur 7 (se s.13) beskrivs sambandet mellan vision, strategi 
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och det dagliga arbetet (Bergman och Klefsjö, 2015, s.446). I figuren visar pilarna vad som 
ska ske emellan de olika delarna och vad delarna skapar. Måldelning som presenteras i 
mitten av figuren är därmed det som sammanför visionen, strategin och det dagliga arbetet. 
Där emellan måste det finnas långsiktiga- och kortsiktiga mål och återkoppling.  
 

 
Figur 7: Sambandet mellan vision, strategi och det dagliga arbetet (Bergman och Klefsjö, 2015, s.446) 
 
2.8 Ledarskap och chefskap  
Ledarskap beskrivs av många som en avgörande faktor för organisationens välmående. 
Många gånger beskrivs ledarskap även som den viktigaste faktor för huruvida en 
organisation kommer att lyckas eller inte (Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.387). Bergman 
och Klefsjö (2015, s.50) beskriver också ett engagerat ledarskap som en av hörnstenarna i 
deras hörnstensmodell (se figur 3, s.4). Alvesson och Spicer (2016, ss.20–21) menar dock 
på att ledarskap är ett för brett och odefinierat ämne som lätt kan bli allt och ingenting. 
 
Även om alla inte tydligt gör skillnad på chef och ledare så är det en skillnad. Chef är en 
position som tilldelas genom utnämning och ledare är en roll som tilldelas genom 
legitimitet från de som leds (Bergman och Klefsjö, 2015, s.400). Det innebär att en chef 
kan vara chef utan att vara ledare och en ledare kan vara ledare utan att vara en chef 
(Bergman och Klefsjö, 2012, s.400). I tabell 2 kan det utläsas vad Bergman och Klefsjö 
(2015, s.401) menar är skillnaden på chefer och ledare. 
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Tabell 2: 
Skillnaden mellan chef och ledare 

Chef Ledare 
Driver på sina anställda Inspirerar sina anställda 
Förlitar sig på makt Förlitar sig på god vilja 
Väcker fruktan Utstrålar kärlek 
Säger ”jag” Säger ”vi” 
Visar vem som gör fel Visar vad som är fel 
Vet hur allt ska göras Vet att det ska göras 
Kräver respekt Vinner respekt 

Not: Skillnaderna som presenteras är en tolkning av Bergman och Klefsjös (2015, s.401) uppdelning av chefer 
kontra ledare. 
 
Alvesson och Spicer (2016, s. 23) menar också på att en chef förlitar sig på sin formella 
roll. Den formella rollen innefattar däremot också ett ansvar över att planera, budgetera, 
organisera och kontrollera. Ledare förlitar sig mer på sin personliga förmåga än en formell 
roll även om det i praktiken har visat sig att ledare ofta också besitter en formellt högre 
uppsatt roll (Alvesson och Spicer, 2016, ss.23–24). Vidare menar Alvesson och Spicer 
(2016, s.23) på att ledare mer arbetar med visioner och försöker påverka människor, 
exempelvis genom motiverande faktorer, med icke tvingande medel. Sammanfattningsvis 
faller allt som inte handlar om interaktion eller indirekt kommunikation med medarbetarna 
utanför ledarskap (Alvesson och Spicer, 2016, s.24). En annan uppdelning som Jacobsen 
och Thorsvik (2018, s.390) gör mellan administration och ledarskap, som kan liknas vid 
uppdelningen av chefskap och ledarskap. Skillnaden visas i tabell 3. Det poängteras dock 
att en blandning av chef och ledare eller administration och ledning anses vara den bästa 
typen (Alvesson och Spicer, 2016, s.24; Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.390).  
 
Tabell 3: 
Skillnaden mellan administration och ledarskap 

Administration Ledarskap 
Planering Vision/mission 
Fördelning av ansvar Kommunicering av vision 
Kontroll/problemlösning Motivation/inspiration 
Balans Innovation/förändring 
Maktkoncentration Maktspridning 
Lydnad Engagemang 
Kontrakt Extra prestation 
Rationalitet Intuition 
Avstånd till andra Empati/inlevelse 

Not: Skillnaderna är baserat på hur Jacobsen och Thorsvik (2018, s.390) delar upp administration och 
ledarskap. 
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Även om det finns en uppdelning av chef och ledare, som kan anses visst tvetydig, så 
kommer det i rapporten att omnämnas som ledare. Att använda ordet ledare är på grund av 
att en del ledarskapsteorier inte gör skillnad på ledare och chefer. Alvesson och Spicer 
(2016, s.24) påpekar också att ledare ofta har en formell makt och att det i dag förväntas att 
chefer utgör ledarskap. När ledare omnämns i texten kan det handla om sådant som, enligt 
teorin, går under ett chefskap.  
 
Jacobsen och Thorsvik (2018, s.388) presenterar ledarskap inom organisationer enligt tre 
aspekter nedan där antagande görs om att ledare är personer som påverkar andra personer 
att göra någonting. Det i sin tur innebär att ledarskapet är målinriktat och nära kopplat till 
makt. Aspekterna lyder följande: 
 

1. Ledarskap är en rad handlingar som utförs av en eller flera personer 
2. Ledarskap har som avsikt att få andra människor att göra någonting 
3. Ledarskap ska bidra till att nå organisationens mål (Jacobsen och Thorsvik, 2018, 

s.388) 
 
Katz (Jansson och Ljung, 2016, s.248) beskriver tre olika områden, teknik, människor och 
idéer, som ledare anses behöva vara bra på. Ju högre uppsatt en person är desto mer anses 
områdena vara viktiga. Tekniken handlar om att ledaren bör vara skicklig inom det 
verksamhetsområde som leds och människor handlar om att vara bra på att hantera 
människor. Idéer i sin tur handlar om att kunna se helheten i arbetet och också kunna se och 
hantera framtida scenarion. 
 
2.9 Situationsanpassat ledarskap enligt Wheelans gruppteori 
En annan typ av situationsanpassat ledarskap presenterar Wheelan (2016, s.30) som menar 
på att en grupp, eller team som det kan kallas, kan genomgå fem olika faser. Till faserna 
behöver även ledarskapet anpassas då gruppmedlemmarnas behov ser olika ut från fas till 
fas. Faserna som presenteras kallas följande, (figur 8):  

 
Figur 8: Tolkning av Wheelans gruppstadier (Wheelan, 2016, s.30) 
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Att gruppen kan gå igenom de fem faserna betyder inte automatiskt att de går igenom alla 
faser, eller går igenom faserna i en rak linje. Alla grupper går däremot igenom fas 1 och 5, 
förutsatt att de inte har varit i exakt samma gruppkonstellation tidigare (Wheelan, 2016).  
 
Wheelan (2016, s.123) poängterar att hon inte tror på att ledare är en central roll i gruppens 
positiva eller negativa utveckling utan att det råder ett ömsesidigt beroende mellan ledare 
och medlemmar. Vidare menar Wheelan (2016, s.126) att ledarstilen som används måste 
anpassa sig efter gruppens personliga behov (baserat på vilken fas de befinner sig i). 
Oberoende av vilket steg gruppen befinner sig i så behöver ledaren också vara en effektiv 
gruppmedlem (Wheelan, 2016, s.137). En effektiv gruppmedlem innefattar att uppmuntra 
till klargörande av mål, roller och uppgifter, ha en öppen kommunikation där alla 
medlemmars åsikter blir hörda och att använda sig av effektiva problemlösningsförmågor 
(Wheelan, 2016, ss.103–104). Wheelan (2016, ss.107–109) tar även upp sådant som att 
uppmuntra till normer som stödjer produktivitet, innovation och friheten till att uttrycka sig 
och att se till att det råder sammanhållning och samarbete. 
 
Fas 1 
I fas ett har gruppmedlemmarna ännu inte hunnit strukturera sig själva vilket gör att de 
förväntar sig en ledare som är högt styrande (Wheelan, 2016, s.127). Med det innefattas att 
ledaren är självsäker, strukturerad och uppgiftsorienterad. Det är viktigt att ledaren anger 
riktning (Wheelan, 2016, s.127; Jansson och Ljung, 2016, s.200). Första fasen 
karaktäriseras av gruppmedlemmarnas osäkerhet, vilket innebär att ledaren behöver skapa 
trygghet. Att utstråla självförtroende, pondus och att ge riktning samtidigt som ledaren är 
rättvis och inkluderande, utan att tvinga till deltagande, är viktiga faktorer. Att ge positiv 
feedback och uppmärksamma medlemmarna bidrar till ytterligare trygghetskänsla 
(Wheelan, 2016, s.128).  
 
Fas 2 
För att främja gruppens mognad bör ledaren främja och skapa förutsättningar för öppna 
diskussioner kring mål, ledarskap och uppgifter (Wheelan, 2016, s.128). Ledaren behöver 
även få medlemmarna att känna sig kompetenta, exempelvis genom att erbjuda handledning 
i uppgiftsrelaterade aktiviteter (Wheelan, 2016, s.129). Att representera gruppen inför 
omvärlden är en viktig faktor för att medlemmarna i den ska känna sig trygga, vilket kan 
innebära att ledaren även bör skydda gruppen från orimliga krav utifrån (Wheelan, 2016, 
s.130).  
 
I takt med att gruppmedlemmarna börjar känna sig mer och mer trygga börjar de också 
ifrågasätta sin roll, andras roll och ledarens kompetens (Wheelan, 2013, s.131). Motståndet 
som uppkommer i den här fasen tenderar att öka ledarens vilja att utöva makt (Wheelan, 
2016, s.132). Hon menar på att det finns tre olika sätt att hantera makten, som presenteras 
nedan, där det tredje alternativet har visat sig fungera bäst (Wheelan, 2016, s.132) 
 

1. Makt över: som förknippas med dominans 
2. Makt mot: som förknippas med att stå över oönskat inflytande och oönskade krav 
3. Makt till: som innebär en spridning av makten, delning av makt 
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Ledaren kommer att behöva omfördela sin makt genom en gradvis omfördelning (Wheelan, 
2016, s.132). Kritik och angrepp ska avpersonaliseras av ledaren och händelserna 
(konflikter, kritik, angrepp) bör ses som en viktig och nödvändig del av 
gruppmedlemmarnas utveckling snarare än personangrepp (Wheelan, 2016, s.133).  
 
Tilliten behålls genom att effektivt lösa de konflikter som uppstår och för att kunna 
fokusera på målet och vägen dit (Wheelan, 2016, s.133). Wheelan menar på att 
konfliktlösningen bör ske genom specifik och tydlig kommunikation utan generaliseringar. 
Grundinställningen bör också ligga i att agera samarbetsvilligt mot de som uppträder 
konkurrensinriktat (Wheelan, 2016, s.134) vilket Covey (2015, s.230) poängterar i vanan 
om att tänka vinna-vinna. 
 
Fas 3 
I fas tre har vissa gruppmedlemmar tagit över delar av ledarens roll vilket innebär att 
ledarens roll inte bör vara lika framträdande (Wheelan, 2016, s.135). Det skulle till och med 
kunna vara skadligt för gruppens utveckling. Det kan liknas vid Hersey och Blanchards 
(Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.408) coachande ledarskap, där ledaren ska ha en 
koordinerande och konsultativ roll (Wheelan, 2016, s.135). 
 
Den som leder bör även uppmuntra gruppen till att ständigt justera grupprollerna så att 
maximal produktivitet uppnås (Wheelan, 2016, s.136). Det kan göras genom att föreslå 
handlingssätt till att identifiera saker som kan hindra gruppens framgång och uppmuntra till 
att lösa dem. 
 
Fas 4 
Under det fjärde stadiet är ledarens roll ännu mindre framträdande (Wheelan, 2016, s.137). 
Ledarens roll här är att ständigt gå igenom potentiella störmoment eller uppkomna problem 
och ytterligare uppmuntra till att lösa och erbjuda hjälp till lösningar (Wheelan, 2016, 
s.136). Teamet måste också få en chans till vila eftersom att ingen orkar uppehålla maximal 
produktivitet under längre perioder (Wheelan, 2016, s.137). 
 
Gruppens storlek 
En studie utförd av Wheelan (2009, s.254) visade att grupper med 9 eller fler medlemmar 
förlitade sig mer på ledaren i stadie 1. Grupperna mötte även fler konflikter än grupper med 
3–8 medlemmar. Grupperna uppnådde även mindre tillit till varandra och hade en mindre 
utvecklad struktur. De grupperna med 3–8 medlemmar uppnådde också en högre 
produktivitet än de grupper med 9 eller fler medlemmar, vilket medlemmarna i de 
grupperna också bekräftade själva. Genom vidarestudier på gruppstorleken noterades även 
att grupper med 3–6 medlemmar presterade bättre än de grupperna med fler medlemmar. 3–
6 medlemmarsgruppen utvecklades även till stadie 4 fortare. 
 
Effektiv teammedlem, effektiv ledare 
För att kunna leda andra, att vara en ledare, behöver ledaren även kunna leda sig själv 
(Rogelberg, Justice, Braddy, Paustian-Underdahl, Heggestad, Shanock, Baran, Beck, Long, 
Andrew, Altman och Fleenor, 2013, s.184; Wheelan, 2016, s.122). Wheelan (2016, s.137) 
menar exempelvis på att du som ledare, utöver eller samtidigt som du leder andra måste 
kunna vara en bra teammedlem också. Rogelberg, et al. (2013, ss.184–185) menar också på 
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att självledarskap är en viktig del av att leda andra. Kärnan i att leda andra handlar om den 
inre kommunikationen. Den inre kommunikationen eller, self-talk, som de benämner det 
delar de upp i två olika kategorier, konstruktivt eller dysfunktionell. 
 
Den konstruktiva inre kommunikationen handlar om självanalys, välgrundad tro och en 
uppmuntrande orientering (Rogelberg, et al., 2013, s.185). De menar på att den typ av 
kommunikation har ett djup genom att de söker nyanserade förklaringar till människors 
beteenden och respons på utmaningar snarare än ytliga förklaringar. Det kan även liknas 
vid Grundelius (2014, ss.72–74) förklaring på djuplyssning och Coveys (2015, s.261) vana 
om att först försöka förstå för att sedan försöka bli förstådd. Den dysfunktionella 
kommunikationen har fokus i de negativa aspekterna i utmanande situationer. Den typ av 
inre kommunikation fokuserar på hinder istället för en positiv förändring och utmaning 
(Rogelberg, et al., 2013, s.185).  
 
2.10 De sju goda vanorna för en ledare 
Covey (2015, s.93) beskriver sju olika vanor som han har sett att bra ledare använder sig 
av. I figur 9 (se s.19) finns en tolkning på Coveys sätt att beskriva vanorna på. Vanorna och 
figur 9 (se s.19) är uppbyggda på en tanke om att ledarskap och att förändra eller inspirera 
andra, börjar med sig själv (Covey, 2015, s.51). Vanorna följer även enligt Covey (2015, 
s.80) naturlagarna om mognad, där vi går från beroende till oberoende till ömsesidigt 
beroende. Vanorna som beskrivs nedan: 
 
1. Vara proaktiv 
2. Börja med slutet i sikte 
3. Gör det viktigaste först 
4. Tänk vinna-vinna 
5. Försök först förstå, sedan att bli förstådd 
6. Skapa synergi 
7. Vässa sågen (Covey, 2015, s.93). 
 
I figur 9 (se s.19) visas en förklaring på hur vanorna hänger ihop med varandra. De första 
tre vanorna handlar om att skapa självinsikt (Covey, 2015, s.51). Covey (2015, s.80) menar 
på att de första vanorna ska skapa ett oberoende till andra människor, där personligt ansvar 
poängteras. Vana 4–6 handlar om att skapa ett ömsesidigt beroende och därigenom skapa 
synergi. Det ömsesidiga beroendet bygger på en övertygelse om att en grupp som 
samarbetar med varandra alltid överträffar en ensam individ, oavsett hur smart eller stark 
den enskilde individen är (Covey, 2015, s.283) 
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Figur 9: Tolkning av de 7 vanorna för ett bra ledarskap (Covey, 2015, s.93) 
 
Vara proaktiv 
Att vara proaktiv handlar om att ta ett personligt ansvar (Covey, 2015, s.96). Proaktiviteten 
handlar också om att ta initiativ och ansvaret för det egna livet, utan att låta saker och ting 
bara hända (Covey, 2015, s.100). Vanan om proaktiviteten handlar om en tanke om att 
människan mellan stimulus och respons har friheten att välja (Covey, 2015, s.99). Proaktiva 
människor fokuserar på att bekymra sig för sådant de kan göra någonting åt medan reaktiva 
människor är inriktade på andra människors svagheter, problem i omgivningen och saker de 
inte kan påverka (Covey, 2015, s.112). 
 
Börja med slutet i sikte 
Att börja med slutet i sikte handlar om att försöka måla upp en visuell bild av ett framtida 
scenario, det som ska uppnås (Covey, 2015, s.125). Genom att ha slutet i tankarna sätter det 
ramar för att arbeta mot det målet, eller visionen, och fokusera på vilka aktiviteter som 
kommer leda dit. En människa kan ha fullt upp utan att vara verkligt effektiv, att ha en 
mening bakom det som görs, vilket vanan ska bryta (Covey, 2015, s.127) 
 
Gör det viktigaste först 
Att göra det viktigaste först (vana 3) bygger på de tidigare vanorna och handlar om att 
förverkliga vana 1–2 (Covey, 2015, ss.172–173). Förutom självmedvetande, 
föreställningsförmåga och samvete behövs och egen vilja för att kunna möjliggöra ett 
effektivt självledarskap. Det handlar om förmågan att fatta beslut och göra val och 
handlingar enligt dem och det handlar om att handla istället för att utsättas för andras 
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handlingar (Covey, 2015, s.173). Det handlar också om att motviljan till att göra någonting 
är underställd målmedvetenheten och att det viktigaste aldrig hamnar i skuggan för den 
mindre viktiga disciplinen kommer alltså inifrån (Covey, 2015, ss.172–174). 
 
Tänk vinna-vinna 
Vanan av att använda sig av tankesättet vinna-vinna handlar om att utgå från att alla ska 
vinna på beslut som tas (Covey, 2015, s.230). Det är en inställning som söker ömsesidiga 
fördelar i och med mänsklig interaktion. Det handlar inte om att se till den ena eller andra 
partens sätt att lösa någonting utan ett bättre sätt, vilket däremot inte ska översättas till 
kompromiss (Covey, 2015, s.239).  
 
Covey (2015, ss.239–240) menar på att vinna-vinna synsättet är grundläggande för samspel 
och baserar sig på fem olika dimensioner av livet; karaktär, relationer, överenskommelser, 
stödsystem och processer. Karaktär handlar om integritet, mognad och överflödsmentalitet 
(Covey, 2015, ss.240–241). Integriteten beskriver vilket värde vi sätter på oss själva där 
vana 1–2 ska hjälpa till i att behålla integriteten. Han menar på att mognaden är balansen 
mellan mod och hänsyn, vilket betyder balansen mellan förmågan att uttrycka sina känslor 
och övertygelser samtidigt som man behåller hänsynen till andra människors tankar och 
känslor. Överflödsmentaliteten i sin tur bygger på tankesättet att det finns tillräckligt till 
alla människor. Tankesättet är alltså en motsägelse till att ”om någon får en större del av 
kakan så får jag en mindre” (Covey, 2015, s.242). 
 
Utifrån karaktären menar Covey (2015, s.243) att vinna-vinna-relationer byggs upp och 
bibehålls. Covey (2015, s.244) menar på att utan förtroende så har vi inte den trovärdighet 
som krävs för öppen, ömsesidig inlärning, kommunikation och verklig kreativitet. Det är 
också genom relationer vi bygger upp avtal som ibland kan benämnas som samarbetsavtal 
(Covey, 2015, s.246). Till sist poängterar han (Covey, 2015, s.255) att vinna-vinna-tänket 
är en process med andra människor och att det aldrig går att uppnå vinna-vinna med tvång.  
 
Försök först förstå, sen bli förstådd 
Att skapa sig förståelse för vad den andra personen menar innan man försöker bli förstådd 
menar Covey (2015, s.259) är kärnan för effektiv kommunikation. Även Grundelius (2014, 
s.66) pratar om vikten av att djuplyssna. Djuplyssna innebär att lyssna utan förutfattade 
meningar och utan att döma i syfte om att förstå vad motparten menar med det som sägs. 
 
Genom att använda kommunikation som återspeglar och formulerar det som sägs kan en 
djupare förståelse skapas (Covey, 2015, s.270). Grundelius (2014, s.66) benämner det som 
en del i att både djuplyssna och djuptala. Covey (2015, s.276) menar dock på att det är lika 
viktigt att försöka bli förstådd, förutsatt att det sker efter att en förståelse har införskaffats. 
Det är också då riktiga vinna-vinna-lösningar kan uppnås. 
 
Skapa synergi 
Synergi handlar om att helheten är större än summan av delarna (Sandberg, 2011, s.21; 
Covey, 2015, s.282–283) För att uppnå synergi menar Covey (2015, s.283) att det behövs 
inre trygghet. Synergin är också en helt naturlig del av naturen, träd som växer ihop och 
skapar bättre jordkvalitet eller en man och en kvinna som gör ett barn är exempel på 
synergier. De tidigare vanorna, som omnämns, är tänka för att tränas till att skapa synergier 
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(Covey, 2015, s.282). Det beror på att de tre vanorna ska träna en i att vara så trygg i sig 
själv att öppenhet och sårbarheten hos sig själva inte är lika läskig (Covey, 2015, s.293). 
 
Vässa sågen 
Vanan om att vässa sågen, som är ett bildligt uttryck, handlar om att göra alla andra vanor 
möjliga. Utan att förnya sig, eller hämta energi, kommer de andra vanorna att bli svåra att 
genomföra (Covey, 2015, s.306). Vanan bygger på en tanke om att människan har fyra 
olika dimensioner som konstant behöver tillfredsställas, eller vässas för att kunna vara 
effektiva (se figur 10) (Covey, 2015, s.307). Kroppsdimensionen handlar om att människor 
behöver motionera, äta och sova bra och hantera potentiell stress. Hjärtdimensionen handlar 
om att människor mår bra av att hjälpa andra människor och visa empati. Dimensionen 
handlar också om att försöka skapa synergier och en inre trygghet. Själ-dimensionen 
handlar om att förtydliga för sig själv, meditera för att skapa inre lugn och att se över sina 
värderingar. Hjärndimensionen handlar om att planera och skriva och att läsa och 
visualisera så att hjärnan får stimulans.  

 
Figur 10: Dimensionerna för effektiva människor (Covey, 2015, s.307) 
 
2.11 Tidigare forskning/arbeten 
Kapitlet kommer att beröra tidigare forskning som har gjorts inom ämnet för 
examensarbetet. Den tidigare forskningen berör uppstart av nya enheter, då 
Utvecklingsavdelningen var en relativt nyöppnad avdelning under arbetets gång. 
Servicekvalitetens roll för patienttillfredsställelse berörs också då Utvecklingsavdelningen 
arbetade med sådana frågor under arbetets gång.  



 
 
22 

2.11.1 Uppstart av nya enheter och organisationer 
Picken (2017, s.588) menar på att ungefär 50% av alla nystartade organisationer 
misslyckas. Uppstartsmodellen som används i Lean har på senare år blivit en populär 
modell för att beskriva uppstarten av nya enheter eller organisationer (Picken, 2017, s.587). 
Lean-modellen lägger stort fokus i en disciplinär process med att ta fram affärsidén som ett 
viktigt första steg (Picken, 2017, s.587). Picken (2017, s.588) har i sin studie kommit fram 
till att en organisationsutveckling genomgår fyra steg; uppstart, övergång, skalning och 
avslut (se figur 11). I uppstarten behöver entreprenörerna definiera och styrka sin affärsidé 
(Picken, 2017, s.588), vilket skulle kunna liknas med definieringsfasen i DMAIC-modellen 
(Magnusson, Kroslid och Bergman, 2003, 58) som presenteras i avsnitt 2.1 (se sida 3). 
Marknadssegmentet, vad organisationen ska erbjuda kunderna, organisationens ekonomi 
och resurser ska också definieras (Picken, 2017, s.588).  
 

 
Figur 11: Organisationsfaserna (Picken, 2017, s.588) 
 
Övergångsperioden börjar då organisationen börjar få legitimitet på marknaden (Picken, 
2017, s.588). Perioden är som en länk mellan den otydliga starten och den mer 
strukturerade perioden. I skalningsfasen och slutfasen behöver organisationen lägga in fler 
resurser och partnerskap för att kunna fortsätta växa. Lean-modellen för organisatorisk 
utveckling anses det vara Blank som är grundaren till och någonting som används som en 
framgångsfaktor för nystartade organisationer (Euchner 2018, s.15). Blank menar på att 
modellen bygger sig på tankesättet som började med ett kundfokuserat tänk. Det 
utvecklades med att använda agila metoder tillsammans med det kundfokuserade 
arbetssättet. 
 
Agila metoder innebär att små steg mot målen genomförs, feedback inhämtas och planen 
justeras efter den feedback som kommer in (Euchner, 2018, s.16). Den sista delen i 
konceptet handlar om en så kallad business model canvas som ska fungera som en modell 
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för att ha koll på alla sina hypoteser och idéer. Modellen används för att ställa de rätta 
frågorna, som exempelvis för vem de tillverkar produkten (varan eller tjänsten) och hur du 
behåller kunderna. Frågor som vilka aktiviteter, partnerskap eller hur de ska få in pengar 
ställs också (Euchner, 2017, s.17). Även om den agila metoden kan kännas aningen rörig 
med tanke på att planen konstant justeras så påpekar Picken (2017, s.590) vikten av att 
konstant veta om vart organisationen är på väg. Att bestämma en riktning och att behålla 
fokus poängterar Picken är en viktig framgångsfaktor, vilket även gäller i att definiera 
kunderna och deras behov. 

2.11.2 Servicekvalitetens roll för patienttillfredsställelse och sjukhusets prestation 
Lim, Lim, Heinrichs, Al-Aali, Aamir och Qureshi,2018) har genomfört en studie gällande 
servicekvalitetens inverkan på sjukhus med fokus på patientens tillfredsställelse och 
sjukhusets prestation. I studien ingick 176 sjukhus i Kalifornien och resultatet inhämtades 
mellan 2006 till 2007 (Lim, et al., 2018, s.1358). Studien syftade till att mäta 
servicekvaliteten, patientens tillfredsställelse, sjukhusens operativa mått på utnyttjande och 
det finansiella resultatet (Lim, et al., 2018, s.1354).  
 
Lim, et al. (2018, s.1354) menar på att en patientfokuserad vård där patienten blir 
involverad ökar patienttillfredsställelsen. Det har beskrivits bero på att patienten är mer 
involverad i beslut kring sin egen vård. Från studien framkom det att kvaliteten på servicen 
är positivt relaterad med patientens tillfredsställelse. Patientens tillfredsställelse och 
sjukhusens utnyttjande har en signifikant positive påverkan på sjukhusens ekonomiska Vad 
som menas med servicekvalitet, definieras däremot inte i studien. Det innebär sin tur 
innebär att studien inte djupgående fokuserar på hur just kvaliteten ska förbättras, bara att 
den bör det. 
 

3. Metod 
Strukturen som har använts för examensarbetet kan liknas vid DMAIC-modellen (se figur 
2, s.3). Arbetet har syftat till att definiera avdelningens syfte och målsättningar (Define). 
Datamaterial gällande hur avdelningen arbetar kopplat till syftet och målen har samlats 
(Measure) med olika typer av datainsamlingsmetoder. Datamaterialet har analyserats 
(Analyse) där potentiella orsaker till fenomenet har analyserat och potentiella lösningar har 
föreslagits. Examensarbetet resulterade i förbättringsförslag till organisationen, men en 
implementering av förbättringsförslagen genomfördes inte inom examensarbetets tid. 
Improve-fasen har därmed inte fullbordats. Kontroll-fasen som är beroende av att en 
förändring (helst förbättring, inom Improve-fasen) ska ha genomförts har därför inte heller 
genomförts. Nedan följer hur metoden genomförts. 
 
3.1 Design av studien  
När studier genomförs kan det vara av antingen kvantitativ eller kvalitativ design. Den 
kvantitativa studien använder sig främst av siffror som analysenhet för att få fram svar på 
om det finns samband. Den kvalitativa metoden använder sig främst av ord eller visuella 
bilder och försöker ta reda på och förstå varför saker uppstår (Denscombe, 2018, s.23). 
Generellt sätt brukar även kvantitativa studier förknippas med storskaliga studier där 
mycket sifferdata är inblandad (Denscombe, 2018, s.24). 
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Designen som har valts för examensarbetets studie är av kvalitativ design. Den kvalitativa 
designens utformning, som ofta ser till hur-, vad-, varför-frågor ansågs därmed kunna 
uppfylla examensarbetets syfte och svara på studiens frågeställningar på bästa sätt. Syftet 
för examensarbetet innebar att kartlägga och ta reda på varför fenomen uppstår för att 
kunna föreslå förbättringar. Det innebär att studien fokuserar på att förstå, vilket i sin tur 
går hand i hand med kvalitativa studier.  
 
Studien som har genomförts kan beskrivas som ett småskaligt projekt där de olika 
metoderna som har använts för att samla in data kan beskrivas som en fallstudie. 
Denscombe (2018, s.86) beskriver kännetecken för fallstudier med hjälp av en tabell. En 
tolkning av tabellen har gjorts nedan i tabell 4 där det grå-markerade visar vilka 
kännetecken studien uppfyller. 
 
Tabell 4 
Kännetecken för fallstudier 
En inramning snarare än många enheter 
Studiens djup snarare än studiens bredd 
Det speciella snarare än det generella 
Relationer/processer snarare än resultat och slutprodukt 
Helhetssyn snarare än isolerade faktorer 
Flera datakällor snarare än en undersökningsmetod 

Not: Tabellen är baserad på Denscombes (2018, s.86) tabell för kännetecknandet av fallstudier  
 
För att kunna göra ett förbättringsarbete som avsattes för examensarbetet valdes det att 
avgränsa sig till en organisation, Akademiska Sjukhuset, och en avdelning, 
Utvecklingsavdelningen. Det föll sig att välja en fallstudie som projektform då 
avgränsningar till en organisation och avdelning ansågs lämpligast för att uppfylla arbetets 
syfte. Examensarbetets fokus skulle vara att förbättra någonting specifikt och till det ansågs 
avgränsningarna och en djupare studie behöva genomföras. Under arbetets gång 
genomfördes observationer, olika typer av intervjuer, dokumentstudier och dagboksstudier, 
vilket går hand i hand med Denscombes (2018, s.86) förklaring på undersökningsmetod (se 
tabell 4) Arbetet fokuserade även på det speciella, ledningsprocesserna, vilket gör att 
samtliga kännetecken för en fallstudie uppfylles.  
 
Studien fokuserade på området styrning och ledning, som framkom som ett grundläggande 
förbättringsområde genom förstudien som genomfördes på avdelningen. Intervjuer av olika 
slag, en enkät, observationer, dagboksstudier, dokumentstudier och teori har använts för att 
kunna koppla deras arbetssätt till vad för typ av ledarskap och därmed vilka funktioner 
avdelningen kan tänkas behöva. 
 
3.2 Datainsamlingsmetod  
Datainsamlingsmetoderna som har använts i studien (se avsnitt 3.2.1–3.2.4) användes för 
att uppfylla examensarbetets syfte och besvara frågeställningarna (se avsnitt 1.3) och 
beskrivs under respektive rubrik. Arbetet startades med att upprätta en projektplan som 
skulle fungera som en planering inför hur det kommande arbetet var tänkt att se ut. Där 
definierades även hur och vad de olika parterna, jag, handledaren och ämnesgranskaren 
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skulle kommunicera om. Avgränsningar, syfte, mål och frågeställningar presenterades 
bland annat, presenterades i projektplanen.  

3.2.1 Dagboksstudie 
Avdelningschefen kontaktades i projektets start för att tillfrågas om personen kunde 
dokumentera sina arbetsdagar så detaljerat som möjligt. Syftet med dokumentstudierna var 
för att se om avdelningschefen arbetade med det som var avsagt att personen skulle arbeta 
med. Vad, hur och hur länge skulle dokumenteras i dagboken. Exakta klockslag ansågs inte 
vara nödvändigt i sammanhanget, däremot en uppskattning om hur länge arbetsuppgiften 
pågick, för att kunna påvisa ungefär hur mycket tid de olika uppgifterna ägnades. 
Dokumentationen pågick under tre arbetsdagar. Dagboksanteckningarna genomfördes 
skriftligt för att inhämtandet av datamaterialet skulle vara så enkelt som möjligt och risken 
för tolkningar skulle minskas. Avdelningschefen dokumenterade arbetet själv för att det 
skulle komma från primärkällan. Efter inhämtandet av anteckningar frågades chefen om 
datamaterialet som hen hade producerat upplevdes vara representativt för det hen gör på 
sina arbetspass. Chefen uppgav att innehållet upplevdes representativt.  

3.2.2 Observation 
Observationer bygger på att bevittna händelser direkt när de inträffar och samla in data i 
verkliga situationer. Det syftar till att samla in data om sådant som normalt skulle inträffa i 
den normala miljön (Denscombe, 2018, s. 297). För att varje medarbetares samtycke till 
deltagande i studien ansågs viktigt valdes rollen som deltagande observatör. Deltagande 
som observatör innebär att den som genomför studien skuggar en person eller grupp i dess 
normala liv samtidigt som rollen är känd för alla inblandade parter. Det innebär också att 
observatören följer med personen eller gruppen och umgås med dem (Denscombe, 2018, 
s.309).  
 
Observationerna genomfördes med fokus i att observera Utvecklingsavdelningens 
medarbetare i deras dagliga arbete. Syftet med observationerna var att kunna påvisa hur och 
med vad medarbetarna arbetar med för att kunna koppla det till avdelningens syfte och mål. 
22 av 23 medarbetare observerades under tidsperioden. Observationerna genomfördes 
under två dagspass3, två kvällspass4, två dag-kvällspass och ett nattpass5. Observationerna 
genomfördes under samtliga variationer av arbetspass för att få en heltäckande bild av vad 
medarbetarna arbetade med under hela dagen. Under observationerna följde jag ibland med 
en medarbetare åt gången och observerade deras arbeta under ungefär 20 minuter per 
tillfälle. Andra gånger genomfördes observationer med flera medarbetare inblandade 
samtidigt för att kunna påvisa vad medarbetarna diskuterade eller arbetade med när de 
arbetade tillsammans. Observationerna genomfördes på patientsalar, teamstationer6 och 
personalrum, vilket är de ställen där medarbetarna tolkades och uppgav sig utföra sina 
arbetsuppgifter.  
 

                                                 
3 Mellan klockan 07:30-16:00 
4 Mellan klockan 13:30-22:00 
5 Mellan klockan 21:00-07:45 
6 Platser där medarbetarna läser journaler, diskuterar patienter, gör utbildningar och för in information om 
patienterna eller arbetsplatsen.  
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Under observationerna antecknades observationerna under tiden där det ibland antecknades 
stödord för hand för att kunna komma ihåg händelseförloppet och ibland antecknades 
exakta händelsen för hand. Tider för observationerna antecknades för att hålla koll på 
ungefär hur mycket tid, medarbetarna la på varje arbetsmoment. 

3.2.3 Intervjuer 
Gruppintervju 
För att få reda på avdelningens syfte och mål, kontaktades ledningen där 
verksamhetschefen, avdelningschefen, HR-chefen, produktionsplaneringschefen och 
verksamhetsutvecklaren, ingår. Under mötet genomfördes en gruppintervju där samtliga av 
styrgruppens medlemmar ingick. Gruppintervjuer syftar till att få fram flera synpunkter och 
svar på en och samma fråga på samma gång (Denscombe, 2018, s.270), vilket var syftet för 
intervjun som genomfördes.  
 
Gruppintervjun startades med en presentation av mig, en kort presentation av 
kandidatprogrammet ledarskap-kvalitet-förbättring och syftet med intervjun och hur den 
skulle gå till. Presentationen var till för att säkerställa att parterna förstod syftet och kunde 
få möjlighet till att ställa frågor ifall någonting upplevdes otydligt. Innan mötets start hade 
även ett mail skickats ut där det framgick att deras deltagande var frivilligt. Gruppintervjun 
gick till så att parterna fick börja med att anteckna vad de ansåg att syftet med 
Utvecklingsavdelningen var. Anteckningarna fick göras i två minuter i sträck och skulle till 
en början hållas privata. Två minutersgränsen var till för att medlemmarna skulle hinna 
skriva ner det som de tänkte på samtidigt som svaret skulle komma så spontant som 
möjligt. Anteckningarna skulle även hållas privata så att alla medlemmars uppfattning om 
syftet skulle få en chans att komma fram. Efter de två minuterna frågade jag projektägarna 
vad de ansåg att syftet var och skrev upp på en tavla så att det skulle vara synligt för alla. 
Jag frågade sedan en och en om de hade skrivit upp någonting utöver det som stod på 
tavlan eller om de ville tillägga någonting annat och skrev upp samtliga parters synpunkter 
synligt för resterande personer. Efter diskussionen om avdelningens syfte frågade jag en 
öppen fråga om vilka mål, avdelningen hade. Sedan ombads gruppen att fritt svara på 
frågan gällande vilka långsiktiga och kortsiktiga mål de hade för avdelningen. 
 
Semistrukturerade intervjuer 
Intervjuer med medarbetarna på avdelningen genomfördes som semistrukturerade 
intervjuer med frågor som återfinns i tabell 5. Till intervjuerna genomfördes ett urval av 
medarbetarna. Urvalets princip är att försöka hitta träffsäkra fynd utan att behöva samla in 
data från alla medlemmar i undersökningspopulationen (Denscombe, 2018, s.57). 
Kvoturvalet gjordes för urvalet till intervjuerna. Det innebär att vissa kategorier sattes upp 
som ansågs viktiga att ha med i undersökningen och försöker få med människor som fyller 
kategorierna i proportion till deras förekomst i populationen (Denscombe, 2018, s.66). 
Kategorierna som valdes till urvalet var kön, yrkesroll och arbetslängd på 
utvecklingsavdelningen. I urvalet varierade intervjupersonerna i yrkesroller, 
undersköterska, sjuksköterska och specialistsjuksköterska, samt arbetslängd på 
Utvecklingsavdelningen i ungefär den mån som de förekom i populationen. 
Könsfördelningen var i enlighet med hur den förekom i populationen 
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Tabell 4: 
Intervjufrågor till medarbetarna 
Intervjufrågor Intervjufrågor kopplat till gruppstadie 

1. Vad arbetar du med i dagsläget? 6. Vad finns det för mål på individ, 
grupp och avdelningsnivå? 

2. Vem har bestämt att du ska arbeta 
med det? 

7. Hur tydligt anser du att målen är 
definierade? 

3. Hur arbetar du med det? 8. Hur mycket direktiv förväntar du 
dig och vill du ha från ledningen? 

4. Hur hade du velat arbeta? 9. Hur vanligt är det med konflikter i 
arbetsgruppen? 

5. Vad är viktigt för dig i arbetet? 10. Hur löser ni eventuella konflikter? 
Ge exempel. 

 11. Hur kommunicerar ni i gruppen? 
 12. Vad kommunicerar ni om? 
 13. Hur viktigt anser du att det är att du 

blir accepterad av resten av dina 
kollegor? 

 14. Finns det subgrupperingar inom 
arbetsgruppen? – Hur känner du 
inför dem / Hur skulle du känna 
inför om sådana grupper bildades? 

 15. Hur mycket tid anser du att ni 
använder till att lösa problem och 
fatta viktiga beslut? 

 16. Hur stort anser du att deltagandet är 
hos samtliga kollegor?  

Not: Egen upprättad tabell där den första kolumnen visar intervjufrågorna som är kopplat till vad och hur 
medarbetarna arbetar och den andra för att ta reda på vilket stadie i grupputvecklingen de befinner sig.  
 
Intervjufrågorna 1–5 (se tabell 5) syftade till att få svar på vad medarbetarna ansåg och 
upplevde att de arbetade med och hur. Frågorna 6–16 (se tabell 5) syftade till att ta reda på i 
vilket gruppstadie enligt Wheelans (2016) gruppteori de verkade befinna sig i. Att ta reda 
på det syftade i sin tur till att kunna ge förslag på vilken typ av ledarskap som medarbetarna 
kan tänkas behöva, med tanke på deras gruppstadie. Det har senare legat till grund för den 
förbättringsplan som presenteras. Intervjufrågorna har upprättats i samråd med 
ämnesgranskaren. Intervjufrågorna 6–16 (se tabell 5) upprättades genom att lista alla krav 
som Wheelan (2016, ss.23–29) presenterar för varje stadie i grupputvecklingen och sedan 
utforma frågorna som var tänkt skulle svara på ifall de uppfyller kraven eller inte. Utöver 
de intervjufrågor som presenteras i tabell 5, ställdes följdfrågor. Följdfrågorna baserades på 
vad och hur medarbetarna svarade på varje fråga och handlade oftast om att få 
intervjupersonen att utveckla, specificera eller exemplifiera de svaren de gav.  
 
I intervjuerna fick medarbetarna även pricka in, på ett fysiskt papper där en matris som 
skulle beskriva ledarskapet på avdelningen. De fick pricka in hur nuläget upplevdes och ett 
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önskat tillstånd. Det genomfördes för att se hur nära förväntningarna och realiteten på 
ledarskapet befann sig i nuläget och se om det fanns någonting gemensamt som majoriteten 
av medarbetarna ansåg sig sakna. Resultatet skulle även ligga till grund för att analysera 
ifall det fanns något samband med vad medarbetarna ville ha för ledarskap och vad 
Wheelan (2016) ansåg att de behöver kopplat till den gruppfas som de tolkades befinna sig 
i. Metoden ansågs inte ge något användbart resultat och har därför inte tagits med i 
resultatet eller analysen. 

3.2.4 Enkätundersökning 
Enkäter skickades ut till styrgruppen en tid efter att gruppintervjun hade genomförts. 
Enkäterna som skickades ut innehöll åtta olika frågor som presenteras nedan i tabell 6. 
Enkäten var till för att ytterligare få förtydligande från ledningen kring vad de menade med 
vissa saker. 3 av 5 medlemmar valde att delta i enkätundersökningen.  
 
Tabell 5: 
Enkätfrågor till styrgruppen 
1. Förutsättningarna för 
utvecklingsavdelningen har ändrats under 
tidens gång (exempelvis hur många 
vårdplatser de skulle ha öppna, var de 
skulle befinna sig och 
inskrivningsprocessen). Varför tror/anser 
du att de har förändrats? 

 

5. Vad är det som ska utvecklas?  

 

2. Vem har bestämt att förutsättningarna 
ska förändras? 

6. Hur har det kommit fram till att det som 
ska utvecklas ska utvecklas? 

3. Anser du att läkare ingår i 
utvecklingsteamet? På vilket sätt ingår 
de/ingår de inte? 

7. Anser du att avdelningen och dess 
medarbetare har rätt förutsättningar för att 
utveckla idag? Motivera. 

 
4. Vilken typ av information har övriga 
avdelningar fått reda på kring 
utvecklingsavdelningen, både innan och 
under arbetets gång? 

 

8. Vad innebär ”ökad verksamhetsnytta”? 

 

Not: En tabell som visar på vilka frågor som skickades ut i enkäten till styrgruppens samtliga medlemmar. 
 
Fråga 1–2 (se tabell 6) användes ursprungligen för att få tydlighet kring frågan, då 
förändrade omständigheter omnämndes ofta. I analysen och resultatet har frågorna valts att 
tas bort. Det beror på att det inte ansågs bidra till den slutgiltiga analysen.  
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3.2.5 Dokumentstudie 
Projektplanen som berörde Utvecklingsavdelningen granskades för att få en första inblick i 
syftet och målet med avdelningens öppnande. En PowerPoint, som hade använts för att 
presentera Utvecklingsavdelningen för andra avdelningschefer, granskades också i syfte att 
få en bakgrundsbild av vilken information de har förmedlat till andra avdelningar. 
PowerPoints som hade använts under styrgruppsmötena som hållits kring avdelningen 
granskades för att se vad som hade diskuterats av styrgruppen gällande avdelningen.  
 
3.3 Dataanalys 
Metoden är av abduktiv ansats där teori och resultat i praktiken, på organisationen, har 
kombinerats (Patel och Davidsson, 2011, s.24). Teorierna som presenteras i avsnitt 2 och 
resultatet som har funnits har alltså använts för att redogöra antaganden om fenomenet. 
Nedan presenteras de analysverktyg som använts för att stärka och tydliggöra analysen.  

3.3.1 Relationsdiagram 
Relationsdiagram kan användas för att beskriva sambandet mellan ett problem och olika 
data, eller flera olika problemområden (Bergman & Klefsjö, 2015, s. 495). 
Relationsdiagrammet upprättades för att beskriva sambandet och påverkan mellan de olika 
problem som hade kunnat identifieras på avdelningen.  

3.3.2 Träddiagram 
Träddiagram användes för att systematiskt bryta ner problemet som påverkade mest 
faktorer, hämtat från relationsdiagrammet. Träddiagrammet syftade till att visuellt visa vad 
ett problem kan leda till för andra symptom (problem). Träddiagrammet används för att 
bland annat för att komma ner till grundproblem eller hitta problem som inte tidigare var 
kända. Träddiagrammet är ofta nära kopplat till fem-varför-metoden (se även 3.3.3), som 
också används för samma syfte (Bergman och Klefsjö, 2015, s.490).  
 
Bergman och Klefsjö (2015, s.491) rekommenderar att träddiagram upprättas i grupp för att 
få in flera synvinklar. I examensarbetet har dock träddiagrammet upprättats enskilt där 
symptomen på ett problem har försökt visualiserats. Till träddiagrammen har också 
brainstorming använts. Brainstorming är en metod som syftar till att få fram så många olika 
idéer som möjligt (Bergman och Klefsjö, 2015, s.487; ben Salem Dynehäll och Lärk 
Ståhlberg, 2015). 
 
3.3.3 Fem varför 
Fem varför är en metod som används för att ta reda på grundorsaken för ett uppkommit 
problem (Bergman och Klefsjö, s.243). Metoden fem varför användes i studien för att 
visualisera och tydliggöra varför medarbetarna inte arbetade mot syftet. Det användes även 
för att visualisera och tydliggöra varför målen, som avdelningen ännu inte hade uppnått, 
inte hade någon genomförandeplan. 
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3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

3.4.1 Validitet 
Validitet handlar om studien har undersökt det som var avsikten att undersöka (Patel och 
Davidsson, 2011, s. 102). För att ta reda på examensarbetets frågeställningar (se avsnitt 1.3) 
har observationer, intervjuer, dagboksstudier och dokumentstudier använts. Genom att 
använda de olika metoderna har så kallad triangulering genomförts (Denscombe, 2018, 
s.226). Triangulering syftar till att kombinera flera olika undersökningsmetoder för att i sin 
tur se saken ur flera synvinklar och därigenom alltså säkerställa validiteten (Denscombe, 
2018, s.226). Observationerna utfördes för att se vad avdelningen arbetade, det 
genomfördes genom att befinna sig på de platser där medarbetarna arbetade, som på 
teamstationerna och patientsalarna. Det syftade till att se vad medarbetade ägnade sin 
arbetstid till, vilket var ett av examensarbetets syfte. Observationerna genomfördes även 
under diskussioner mellan medarbetarna för att se vad de diskuterade kring när tid fanns 
över för att kunna koppla det till avdelningens syfte och mål. Intervjuerna med 
medarbetarna var till för att bekräfta eller inte bekräfta det som hade observerats. De 
utfördes enskilt med medarbetarna för att kunna se bland annat hur de uppfattade målen på 
avdelningen och gruppens samanhållning, utan påverkan från andra medarbetare. 
Gruppintervjun med styrgruppen genomfördes med samtliga styrgruppsmedlemmar 
samtidigt för att få fram ifall de alla var införstådda i syftet och målen för avdelningen. 
Under gruppintervjun ombedes medlemmarna att anteckna syftet för att bli så lite 
påverkade som möjligt från sina kollegor, vilket uppfattades ge positivt resultat. Frågan om 
målen genomfördes som en öppen fråga, vilket kan ha påverkat resultatet i form av att 
medlemmar som hade bra koll eller kände sig tvungna att svara, svarade för hela gruppen. 
Det skulle i så fall ha påverkat syftet med att se hur varje enskild individ i styrgruppen 
uppfattade målen, där vissa medlemmar skulle kunna ha gömt sig bakom svaren från andra 
kollegor.  

3.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet anger om datamaterialet är tillförlitligt, om det är neutralt och om det går att 
göra om samma mätning och få samma resultat (Patel och Davidsson, 2011, s. 102). 
Denscombe (2018, s.421) påpekar svårigheten i att mäta reliabiliteten i kvalitativa data, 
speciellt där forskaren exempelvis har varit nära knuten till medarbetarna. 
Arbetsbelastningen på avdelningen noterades från förstudiens tid vara olika från dag till dag 
och veckor till veckor, mycket beroende på vilken typ av patienter avdelningen skulle 
vårda. Det innebär att det tolkas vara svårt att kunna göra om samma mätning och få exakt 
samma resultat eftersom att studier har genomförts gällande vad medarbetarna arbetar med. 
Det i sin tur tolkades vara beroende av hur hög arbetsbelastning var och patienternas behov 
av vård. För att kunna stärka tillförlitligheten har observationer genomförts på dels tre olika 
veckor, där patienterna delvis förändrades. Observationerna genomfördes på samtliga 
variationer i arbetstider och 21 av 23 medarbetare observerades. Det genomfördes för att få 
så stor variation både mellan arbetstider, medarbetare och patienter som möjligt.  
 
För att påverka styrningen av medarbetarnas svar så lite som möjligt valdes en avskild plats 
för intervjun. Så neutrala ansiktsuttryck som möjligt användes för att inte bekräfta eller 
påverka medarbetarens svar. Samma typ av intervjufrågor ställdes till samtliga 
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intervjupersoner för att säkerställa att svaren som medarbetarna gav, svarade på samma sak 
som sina kollegor.  
 
Totalt 7 av 23 medarbetare intervjuades, med en blandning av undersköterskor, 
sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor (samtliga professioner som återfanns på 
avdelningen). 7 av 23 medarbetare är mindre än hälften av arbetstagarna på avdelningen. 
Det skulle i sin tur kunna tolkas som ett icke tillförlitligt datamaterial då de är en minoritet 
av avdelningens medarbetare. Intervjupersonernas kön, yrkesmässiga erfarenhet, arbetstid 
på avdelningen och yrkesroll motsvarade avdelningens population. Urvalet gjordes i syfte 
att försöka få med så många olika variationer som möjligt, utan att varje enskild 
medarbetare skulle behöva intervjuas. De olika variationerna skulle i sin tur försöka få fram 
så olika synsätt på intervjufrågorna som möjligt och stärka tillförlitligheten i svarsresultatet. 
Till gruppintervjun ingick samtliga styrgruppsmedlemmar men 3 av 5 medlemmar valde 
också att ingå i enkätundersökningen, vilket utgör majoriteten av styrgruppen. Då 
majoriteten av styrgruppens medlemmar ingick kan resultatet delvis antas vara tillförlitligt, 
samtidigt skulle de två medlemmarna som valde att avstå kunna besitta andra infallsvinklar 
som inte fick komma fram. 

3.2.5 Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten i studien anger hur generellt och överförbart den analys och de 
slutsatser som framkommit under studien tänks vara, dels i förhållande till andra enheter 
inom organisationen, men även externa organisationer utanför verksamheten. I studien har 
slutsatsen dragits att avdelningen behöver börja med att specificera sitt syfte och mål till 
avdelningen. Ospecificerat syfte och mål bidrar till en otydlighet i riktning på arbetet 
oavsett vilken organisation du befinner dig i (Jansson och Ljung, 2016, s.78; Jacobsen och 
Thorsvik, 2018, s.30). Organisationer eller enheter som vill bedriva utveckling eller 
förändring, kan därmed applicera det förbättringsförslag som presenteras i analysen där 
fokus ligger på att börja med att definiera syftet, alltså varför en enhet eller organisation 
finns till.  
 
I analysen tas det upp orsaker till arbetssättet som identifierats på avdelningen. Arbetssättet 
form går ofta tillbaka i orsaken till att medarbetarna söker trygghet och kontroll. Orsaken 
har identifierats från observationer och intervjuer med medarbetarna. För andra avdelningar 
eller organisationer kan det finnas andra orsaker till att planerat arbete inte uppnås. 
Analysen kring orsakerna till arbetssättet är starkt kopplat till avdelningen där studien 
utfördes. En del komponenter, som exempelvis hur en stadie 1 grupp beter sig, är dock 
högst generaliserbart för andra organisationer. Det samma gäller exempelvis otydlig 
kommunikation från ledningen och ett bristande samarbete. Det kan, som nämnt, ändå 
finnas andra orsaker än de som nämns i rapporten till ett inte utfört arbetet för andra 
organisationer. 
 
3.5 Etiska ställningstaganden 
Etiska överväganden är till för att de som deltar i studien inte ska skadas. Det kan vara i 
form av fysisk eller psykisk skada, såsom kränkningar, förödmjukelse, slag och 
särbehandling (Patel och Davidsson, 2011, s.63). Patel och Davidsson (2011, s.63) menar 
på att det finns fyra olika krav som bör tas till hänsyn till när forskning bedrivs: 
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• Informationskravet: samtliga berörda parter måste bli informerade kring syftet för 

studien 
• Samtyckeskravet: parterna måste få bestämma om eller hur mycket de vill delta i 

studien 
• Konfidentialkravet: deltagarnas personuppgifter ska förvaras och behandlas på ett 

sådant sätt att ingen obehörig ska kunna ta del av dem 
• Nyttjandekravet: deltagarnas tillstånd måste finnas för att kunna använda materialet 

i undersökningen 
 
Ytterligare krav på etiska överväganden handlar om objektivitet, styrning och anonymitet i 
forskningen (Patel och Davidsson, 2011, s.63). Objektiviteten handlar om en opartiskhet 
och neutralitet gällande forskarens inverkan på datainsamlingen, analysprocessen och 
resultatet. Anonymiteten handlar, precis som konfidentialkravet, om att inte röja varken 
organisationen eller deltagares identitet.  

3.5.1 Informationskravet 
Vid en medarbetarsamling på avdelningen informerades medarbetarna om att 
examensarbetet skulle genomföras på avdelningen. Informationen skedde muntligen där 
syftet med examensarbetet och att observationer och intervjuer tillsammans med 
medarbetarna var planerade att genomföras, förklarades. Det poängterades att 
observationerna och intervjuerna var frivilliga att delta i. Medarbetarna uppmanades att ta 
kontakt med om de hade frågor, inte ville delta i studien eller ville avbryta sitt deltagande. 
Kontakten uppmanades att göras antingen genom att muntligen prata med mig eller 
avdelningschefen som skulle kunna föra budskapet vidare. Telefonnumret skrevs upp på 
deras gemensamma tavla för att medarbetarna enklare skulle kunna ta kontakt personligen. 
Medarbetarna informerades även om det. 
 
Samtliga medarbetare medverkade inte under medarbetarsamlingen. De medarbetare som 
inte närvarade under medarbetarsamlingen tog jag kontakt med personligen. Syftet med 
examensarbetet och att observationer och intervjuer skulle genomföras informerades 
muntligen innan observationerna inleddes. De medarbetare som kontaktades utanför 
samlingen uppmanades också ta kontakt på samma sätt som de som närvarade vid 
samlingen hade uppmanats.  

3.5.2 Samtyckeskravet och nyttjandekravet 
Innan examensarbetets start hade ett samarbetsavtal med avdelningen skrivits under av 
avdelningschefen. Samarbetsavtalet innefattade avdelningens samtycke till att genomföra 
examensarbetet och använda insamlad information till studiens resultat. Ett sekretessavtal 
skrevs under innan arbetets start som reglerade vilken information som fick tas med i 
studien. Varje intervju inleddes med att medarbetarna muntligen tillfrågades att delta av 
mig. Syftet med intervjun och att intervjupersonen fick svara så mycket den ville och 
avbryta sin medverkan om den inte ville delta mer, informerades innan intervjufrågorna 
ställdes. Intervjupersonens samtycke till att materialet skulle komma att användas i 
studiesyfte säkerställdes också genom att varje intervjuperson fick besvara frågan om de 
gick med på att deras intervjusvar skulle få vara med i studien.  
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3.5.3 Konfidentialkravet  
Gällande konfidentialkravet förvarades sådana anteckningar som gjordes under 
observationerna och intervjuerna på ett sådant sätt att ingen annan än jag skulle kunna få 
tag på dem. I rapporten omnämns inte de deltagarnas namn eller kön. Direkta citat 
omnämns inte för att citat inte ska kunna hänföras till en person på eller utanför 
avdelningen. 
 
Objektiviteten i en studie syftar till hur objektiv, neutral och opartisk den som genomför 
studien har varit (Patel och Davidsson, 2011, s.63). Det kan handla om hur väl du känner 
till arbetet, exempelvis om du har arbetat där förut och möjligen har förutfattade meningar. 
Det kan även handla om andra fördomar, förutfattade meningar och stereotyper som den 
som undersöker har med sig. 
 
Studien är en studie och inte en absolut sanning. En anställning på organisationen har inte 
funnits och har besök har inte utförts varken som patient eller anhörig. För att säkerställa 
objektiviteten gällande observationer och intervjuer har anteckningar förts gällande exakta 
händelser och exakta uttryck för att tolkningar i senare skede ska kunna minskas. 
Anteckningarna har förts för hand under observationerna och via dator under intervjuerna. 
Diskussion med handledare och ämnesgranskare gällande främst analys och val av teori, 
har även stärkt objektiviteten då flera synsätt har fått komma till tals. 
  
Organisationens namn och namn på avdelningen benämns efter godkännande av 
avdelningschefen. Ledningens eller medarbetarnas namn omnämns inte i rapporten. 
Rapporten nämner heller inte sådana uppgifter som skulle kunna hänföras till en viss person 
på eller utanför avdelningen. Med det menas sådant som kön, ålder, yrkesroll, arbetslängd 
eller personliga egenskaper. 
 
3.6 Metoddiskussion 

3.6.1 Val av metod 
Observationerna genomfördes som deltagande som observatör. Observationsformen valdes 
för att syftet med examensarbetet ville vara känt (Denscombe, 2018, s.309) för att öka 
medarbetarnas frihet till att välja ifall de ville delta eller inte. Observation som metod anses 
ha uppfyllt syftet med att se hur medarbetarna arbetar. En längre observationstid skulle 
kunna ha givit studien en högre tillförlitlighet. Mönster i medarbetarnas arbete hann 
däremot upptäckas, vilket gör att metodvalet upplevdes positivt. En fullständigt deltagande 
observationsform, där den som utför studiens identitet hålls dold, skulle kunna ha bidragit 
till ett annat resultat. Fullständigt deltagande innebär att den som studerar spelar en roll som 
normalt ingår i den miljön som ska observeras (Denscombe, 2016, s.309). Det skulle 
exempelvis vara en sjuksköterska. Observationsformen skulle kunna bidra till att resultatet 
skulle innefatta sådant som medarbetarna diskuterar mer internt också, vilket skulle kunna 
bidra till ett djupare resultat. Observationsformen strider däremot mot de etiska 
ställningstagningarna som måste tas hänsyn till när studier genomförs. Observationsformen 
var därför aldrig ett alternativ. 
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Intervjuerna med medarbetarna och styrgruppen var båda av semistrukturerad form. Syftet 
var att försöka få medarbetaren och styrgruppen att svara så fritt som möjligt samtidigt som 
styrningen i frågorna skulle säkerställa att medarbetarna och styrgruppen gav svar som 
skulle kunna kopplas till samma typer av ämnen och inriktningar. Under semistrukturerade 
intervjuer kan även intervjuaren förändra frågorna under tiden av intervjun (Denscombe, 
2018, s.26). Under medarbetarintervjuerna ställdes följdfrågor för att få ett så uttömmande 
svar som möjligt. Följdfrågorna var inte förutbestämda utan ställdes i syfte att öka 
förståelsen beroende på vilket svar på ursprungsfrågan som medarbetaren gav. Samtliga 
medarbetarintervjuer genomfördes enskilt i syfte att få så lite svarspåverkan från de övriga 
kollegorna som möjligt. Det kan däremot också innebära att vissa intervjupersoner inte 
kände sig trygga att yttra vissa tankar, som de annars skulle kunnat göra om de märkte att 
fler upplevde samma fenomen. Den semistrukturerade intervjuformen som metod ansågs 
uppfylla syftet att få en närmare bild på hur medarbetarna upplevde att de arbetade. Syftet 
med intervjun var även att få fram ifall observationerna gällande vilket gruppstadie de 
befann sig i överensstämde med tolkningarna från observationerna. Syftet ansågs uppfyllas 
med hjälp av metoden som tillät fria svar, samtidigt som syftet besvarade.  
 
Till intervjuerna användes så neutrala ansiktsintryck som möjligt och en kommunikation 
som försökte att bekräfta eller reagera på intervjupersonernas svar. Det syftade till att 
försöka styra medarbetarna så lite som möjligt, samtidigt som det skulle kunna bidra till att 
intervjupersonerna inte kände sig bekräftade. Det i sin tur skulle kunna leda till minskad 
trygghet som i sin tur skulle kunna leda till mindre uttömmande svar. Anteckningar från 
intervjuerna fördes direkt under intervjun där exakta formuleringar skrevs ner i syfte att 
minska feltolkningar och att svar inte skulle kommas ihåg.  
 
I intervjuerna fick medarbetarna även pricka in, på ett fysiskt papper där en matris fanns 
uppritad, där de ansåg att ledarskapet på avdelningen befann sig i nuläget. De fick sedan 
motivera var de ville att ledarskapet skulle ligga enligt matrisen. Tanken var att se ifall det 
fanns någonting som majoriteten av medarbetarna ansåg sig sakna i ledarskapet. Just den 
här metoden var däremot inte till nytta eftersom det upplevdes enbart röra till det för 
intervjupersonerna med tanke på matrisens utformning. Resultatet därifrån har därför inte 
tagits med. 
 
Gruppintervjun med ledningen genomfördes i syfte att ta reda på vilka mål och vilket syfte 
styrgruppen hade med avdelningen. Resultatet blev ett annat resultat än förväntat, att 
styrgruppen inte var överens och inte kunde specificera målen eller syftet. Det i sin tur gav 
svar på andra fenomen som hade konstaterats på avdelningen och utfallet blev positivt. 
Gruppintervjun genomfördes genom en diskussion kring syftet och målen på olika sätt. Om 
det hade fått göras om hade diskussionen kring målen genomförts på samma sätt som 
diskussionen kring syftet, alltså att alla fick anteckna först och sedan berätta vad de hade 
antecknat. Metoden ändrades på grund av en upplevd tidsbrist. 

3.6.2 Metodanvändning kopplat till studiens tidsplan 
Arbetet med studien har följt en tidsplan som lades upp innan studiens start. Tidsplanen 
syns i figur 12. Där presenteras även de aktiviteter som var tänkt att genomföras under 
studiens tid.  
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Figur 12: Tidsplan för examensarbetet 
 
Studien och metodvalen har i stora drag följt tidsplanen. Observationerna var tänkt att göras 
under två veckor med en veckas möjlighet till analys. Observationerna fick, på grund av 
personliga förhinder, avbrytas efter första dagen på första observationsveckan. Det 
medförde att observationerna utfördes utan någon analysvecka emellan. Vanan av att 
observera medarbetarnas arbete vandes in med tanke på att observationerna utfördes så tätt 
emellan utan avbrott. Däremot hade det önskats att få analysera det material som inkommit 
för att sedan observera ytterligare. Val av teorier utfördes innan observationerna eller 
intervjuerna genomfördes, vilket upplevdes positivt eftersom en djupare bild kunde skapas.  
 
Att intervjuer genomfördes efter observationerna valdes för att inte bli färgad av vad 
medarbetarna berättade att de arbetade. Att intervjuerna hade planerats in efter vissa 
observationer medförde även till att intervjufrågorna ställdes utifrån vad som hade 
observerats, vilket upplevdes skapa ett bra djup i analysen. Analysdelen av arbetet 
påbörjades senare än planerat och tog längre tid än förväntat. Det kan ha berott på att allt 
resultat analyserade samtidigt och att tidplanen var underskattad i tidsåtgången i just 
analysbiten. Analysen hade istället kunnat göras under tiden observationer och intervjuer 
genomfördes. Det i sin tur hade kunnat bidra till att analysen skulle bli mer ingående, med 
en kortare tidsåtgång.  
 
I det faktiska arbetet genomfördes att dra slutsatser från analysen och hur arbetet skulle 
kunna förbättras parallellt. Att dra slutsatser från analysen var även planerat att genomföras 
efter att föreslå förbättringar. Slutsatserna från analysen borde ha dragits innan tanke på 
förbättring skulle genomföras, det för att undvika otydligheter. Överlämnandet av 
förbättringsplanen (optimeringsplanen i tidsschemat) överlämnades senare än vad som var 
inplanerat, vilket berodde på att arbetet med analysen hade skjutits fram. Valen av teori 
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påbörjades enligt tidschemat. Däremot fortskred arbetet med teorival under hela arbetets 
gång, då viss teori fick justeras, tas bort och läggas till utefter analysens utformning.  
 

6. Resultat 
I avsnittet nedan presenteras det resultat som har samlats in. Resultatet är baserat på 
observationer, intervjuer, dagboksstudier och dokumentstudier som har genomförts under 
examensarbetets gång. Resultatet presenteras under kategorierna arbetsfokus och det 
dagliga arbetet, kommunikation och attityder på avdelningen och mål, syfte och önskemål. 
I resultatet omnämns ibland avdelningschefen, ibland ledningen och ibland styrgruppen. 
Avdelningschefen omnämns när det finns resultat som är direkt kopplat till personens 
arbete, som arbetsbeskrivningen, men personen ingår även i ledningen och styrgruppen. I 
styrgruppen ingår funktioner som ska hjälpa att styra avdelningen. Ledningen innefattar en 
del personer som även ingår i styrgruppen men även andra funktioner från avdelningen. 
Styrgruppen omnämns då det var just de personerna som gruppintervjun hölls med. 
Förbättringsförslaget riktar sig främst till ledningen, även om de faktiskt personerna i vissa 
fall ingår i båda grupperna.  

6.1 Arbetsfokus och prioritering i det dagliga arbetet 
Från diskussioner med avdelningschefen har det framkommit att avdelningen har ansvar för 
både utvecklingen för sjukhusets räkning och att ta hand om patienter samtidigt. 
Avdelningens medarbetare förväntas arbeta med de båda uppgifterna samtidigt. Ledningen 
har dock ansvar för att möjliggöra det arbetet (se figur 13, s.36).   

 
Figur 13: Utvecklingsavdelningens ansvarsområden 
 
Från observationer som genomfördes på avdelningen framkom det att medarbetarna 
arbetade med patientomvårdnad under en klar majoritet av tiden. Under 
patientomvårdnaden gick den mesta tiden till att läsa journaler och anteckningar om 
patienterna. Under ca 20 minuter på en vecka diskuterades förbättringar för arbetsplatsen, 
vilket handlade om förändring av ett förråd och en av teamstationernas utformning. 
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Gällande förrådet hade tre av medarbetarna fått i uppdrag att presentera och förändra hur 
det såg ut inuti förrådet, kring placeringen av varor. Teamstationens utformning framkom 
som en spontan idé från en av medarbetarna. Avdelningen arbetade även med att testa en ny 
roll, senior sjuksköterska, och hospital DMD7, som är en patient-TV. Utöver 
patientinformation och diskussionerna kring teamstationen och förrådet använde 
medarbetarna den övriga tiden till att diskutera och dela med sig av privata händelser i sitt 
privatliv. 
 
Medarbetarna som observerades arbetade olika mycket och på olika sätt. En del 
medarbetare pratade förhållandevis mycket med sina kollegor gällande både patienter och 
privatliv medan andra arbetade mer på egen hand utan att diskutera mer än väsentligt med 
sina kollegor. En del medarbetare pratade mer med patienterna medan andra mer gjorde 
sina arbetsuppgifter och informerade patienten kring vad de gjorde. Medarbetarnas 
sysselsättning varierade även från medarbetare till medarbetare där vissa individer 
observerades vara sysselsatta nästintill konstant medan andra diskuterade privatliv och viss 
patientinformation när arbetsbelastningen var låg. Läkare besökte avdelningen för 
avstämning gällande patienterna men uppgavs genom enkätundersökningen inte ingå i 
utvecklingsteamet. Det uppgavs bero på orsaker som låg inom avdelningens ramar, att de 
inte hade involverat eller attraherat läkargruppen tillräckligt. Att läkarna inte var 
involverade uppgavs även bero på en generell attityd från läkargruppens håll. 
 
Under intervjuerna som genomfördes med medarbetarna beskrev samtliga medarbetare, 
mer eller mindre utförligt, att de tog hand om patienter. Majoriteten av medarbetare svarade 
att de arbetade som sin yrkesroll på frågan gällande vad de arbetade med i dagsläget. Från 
observationer under förstudien har det framkommit att medarbetarna förväntas arbete med 
utveckling åtminstone under de utvecklingsarbetspass som schemaläggs. 
Utvecklingspassen läggs delvis upp av medarbetaren själv där en del utbildningar är 
obligatoriska att genomföra.  
 
Avdelningschefens ansvar beskrivs i en arbetsbeskrivning som återfinns i bilaga A. Från 
dagboksstudierna har det framkommit att oavsett vad chefen utfört i sitt dagliga arbete har 
det kunnat placeras in i någon av arbetsbeskrivningens områden. Från diskussion med 
chefen framkom att arbetsbeskrivningen uppfattades som generell och utan några 
avgränsningar. Det i sin tur uppfattades göra det svårt att förstå, utifrån 
arbetsbeskrivningen, vilket arbete som skulle prioriteras högst. Angående prioriteringen av 
arbetet nämndes även att samtliga delar i arbetsbeskrivningen upplevdes som bra och 
viktiga delar. Huruvida om prioriteringarna som gjordes var bra eller dåliga troddes det 
finnas lika många olika åsikter om det som det fanns medarbetare. 
 
Sammanfattningsvis framkom det från observationer att medarbetarna ägnade majoriteten 
av sin tid på arbetsplatsen till patientomvårdnad. Med patientomvårdad syftas på att ta olika 
kontroller, kontrollera patientens allmäntillstånd, läsa journaler och anteckningar och 
dokumentera information om patienten. En klar minoritet av tiden, som under 
observationstiden uppgick till sammanlagt ungefär 2 timmar på en arbetsvecka (under en av 

                                                 
7 En patient TV där patienten ska kunna se på TV, svara på enkäter och kommunicera med medarbetarna på 
avdelningen.  
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observationsveckorna) gick till att diskutera förändringar. Avdelningen upplevdes även 
arbeta med en del utvecklingsprojekt samtidigt, vilket delvis ansågs bra men delvis otydligt 
och svårt att implementera.  

6.2 Kommunikation och attityder på avdelningen  
Kommunikationen som användes mellan medarbetarna var trevlig, accepterande och 
trevande. Observationerna kunde påvisa en upplevelse, från medarbetarnas håll, gällande 
att kommunikationen och informationsdelningen från ledningen ibland upplevdes otydlig. 
Exempel på otydligheten kunde vara att beslut tog som inte informerades i en tid som 
medarbetarna upplevde tillfredsställande. Det har även, från observationer, kunnat noteras 
att ledningen har undvikit att ta upp beslut. Det i sin tur har motiverats, från ledningen, med 
att medarbetarna inte skulle behöva stressas i onödan innan alla förutsättningar hade 
klargjorts. 
 
Otydligheten bekräftades genom medarbetarintervjuer där medarbetarna påpekade att det 
fanns en viss otydlighet från ledningens håll. Workshopen 8resulterade även i att 
kommunikation, dokumentation och avstämning uppkom som förbättringspunkter. Från 
workshopen framkom det ytterligare att medarbetare önskade en positivare stämning där 
händelser inte skulle tas ut i förväg. Det önskades även en ökad tydlighet kring vem som 
skulle ansvara för vad. Under intervjuerna besvarade medarbetarna att det var 
avdelningschefen eller deras arbetsbeskrivning som bestämde vad medarbetarna skulle 
arbeta med och förväntades av dem. Observationer identifierade att medarbetarna tog 
personliga initiativ till det patientfokuserade arbetet och nästintill obefintliga initiativ till 
förändring och utveckling på avdelningen. 
 
Gällande hur mycket direktiv som medarbetarna önskade uppkom blandade åsikter där 
vissa medarbetare ansåg sig vilja ha mycket direktiv då det upplevdes bidra till strukturerat 
arbete (som de trivdes med). Andra uppgav att de inte ville ha direktiv för att de upplevdes 
inkräkta på deras personliga kunskaper. Det uppgavs även vara mycket viktigt att bli 
accepterade av sina kollegor.  
 
Konflikter uppgavs vara mycket ovanligt, där många ansåg att det aldrig hade uppkommit 
konflikter. Medarbetarna uppgav att de trodde att om en konflikt skulle uppkomma skulle 
de lösa det genom att prata med varandra. Medarbetarna uppgav olika svar gällande hur 
delaktiga samtliga medarbetare upplevdes vara där vissa ansåg att det fanns stora skillnader 
på hur engagerade i arbetet individerna upplevdes vara. Andra intervjupersoner ansåg att 
samtliga medarbetare var lika delaktiga där alla fick sin röst hörd.  
 
Medarbetarna ansåg att de diskuterade patienter och privatliv med varandra. Gällande hur 
mycket tid de ansåg sig lägga på att lösa problem och fatta viktiga beslut, så ansåg de att 
deras jobb enbart gick ut på det. På frågan gällande hur de såg på subgrupperingar inom 
arbetsgruppen svarade samtliga att de förstår att en del människor fungerar bättre med 
varandra och en del mindre bra och att så länge alla kan diskutera nödvändigheter kring 
patienterna så såg de inte några problem med att subgrupper bildades. 
 
                                                 
8 Workshopen utfördes av avdelningen själv, utanför examensarbetets ramar 
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Från observationer har det framkommit att det fanns en del kommunikationsstörningar med 
andra avdelningar. Kommunikationsstörningarna innefattade otydliga direktiv gällande vem 
som skulle ansvara för olika patienter, hur patienterna skulle flyttas och när. Det 
innefattades även kommunikationssvårigheter gällande vem som hade ägandeskap över 
material, läkemedel och födoämnen och även hur mycket medarbetare från andra 
avdelningar förväntades hjälpa till. Fenomenet har bekräftats från samtliga 
intervjupersoner. 
 
Utifrån enkätsvar tolkades det ligga orealistiska förväntningar från omgivningen på 
utvecklingsavdelningens förmåga att kunna anställa nya medarbetare, öppna vårdplatser 
och kunna producera mer samtidigt som avdelningen förväntas börja leverera resultat från 
olika projekt. Att spara mycket pengar (som sjukhuset som stort ska göra), öppna 
vårdplatser, öka produktionen på vårdplatserna (alltså ha fler kontakter så att patienten kan 
skickas hem snabbare) och öka kvaliteten, var någonting som upplevdes förvirrande att 
göra samtidigt. Prioriteringen, som ansågs behöva finnas, upplevdes också otydlig och att 
det inte var någon som tydligt bestämde att prioriteringen under en viss tidsperiod skulle se 
ut på ett visst sätt. 
 
Från observationer som gjordes under förstudien framkom det bland annat att medarbetarna 
uppfattade att andra avdelningar såg utvecklingsavdelningen som några som inte gör så 
särskilt mycket. Medarbetarna upplevde även att de hade funnits ett visst motstånd mot 
avdelningen. Innan avdelningens öppnande visade enkätsvaren på att andra avdelningar inte 
hade fått så mycket information gällande avdelningens öppnande och syfte. Det 
poängterades delvis bero på en rädsla för internrekrytering9 och en miss från avdelningens 
håll där det funnits osäkerheter kring vad som fick informeras fanns.  

6.3 Mål, syfte och önskemål 
Från de Powerpoints som har använts på styrgruppsmötena har det noterats att planerades 
att ta upp hur projektet går och vilka problem som uppkommit. Från de PowerPoints som 
presenteras, har det även funnits en agenda att ta upp hur de har tänkt lösa de uppkomna 
problemen. Gällande målen för avdelningen har effektmålen funnits med på agendan och 
då fokus på hur avdelningens ska mäta effektmålet. Kortsiktiga mål har funnits med, såsom 
att ha öppet på helgerna och att minska på hyrbemanningen. Arbetsfördelningen och 
struktur för det dagliga arbetet har också funnits som punkter på agendan. 
 
I enlighet med Utvecklingsavdelningens projektplan beskrivs syftet som att skapa en 
attraktiv arbetsplats genom att öppna en utvecklingsavdelning inklusive att vara testbädd 
för framtidens Akademiska Sjukhus-projekt. Avdelningen ska testa och implementera nya 
idéer och arbetssätt. Ett ytterligare syfte är kunskapsöverföring från 
Utvecklingsavdelningen till andra verksamheter. 
 
Från gruppintervjun med styrgruppen lades även att ge patienten rätt och bäst vård och 
involvera patienten, till i syftet. Det beskrivs i projektplanen som ett mål med avdelningens 
arbete, se nedan. Att skapa ett koncept med teambaserat arbetssätt lades också till i syftet, 
                                                 
9 Rekrytering där medarbetare inom den egna organisationen anställs fast på olika avdelningar, som i fallet 
uppgavs vara olagligt.  
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som kan liknas vid det projektmål som beskrivs i tabell 7. Gruppintervjun startade 
diskussioner gällande vad som var viktigast och vad avdelningen borde fokusera på 
gällande syftet där personernas åsikter var delade.  
 
Projektplanen beskriver Utvecklingsavdelningens effektmål som att det bland annat ska 
medföra verksamhetsnytta. I projektplanen beskrivs det vidare att effektmålet är att öka 
tillgängligheten på sjukhuset, genom fler öppna vårdplatser som i sin tur bidrar till 
minskade operationsköer. Ordet verksamhetsnytta har från enkätundersökningen med 
styrgruppen beskrivits som ökad produktion, ökad kvalitet, effektivare flöden och 
kostnadseffektivt användande av resurser. Det beskrevs även som förbättringar och 
effektiviseringar för sjukhuset som i sin tur ska ge förbättrad arbetsmiljö. Den förbättrade 
arbetsmiljön ska i sin tur bidra till att anställning av personal blir enklare, vilket i sin tur ska 
göra att patienten får en bättre och säkrare vård. Sammanfattningsvis beskrivs effektmålet i 
projektplanen som följande: 
 

1. Patientnytta och ökad tillgänglighet 
2. Ökad delaktighet hos personalen 
3. Ökad effektivitet inom verksamhetsområdet kirurgi 

 
Projektmålet beskrivs i projektplanen som kostnadseffektivitet, att rätt personal och rätt 
nivå arbetar med rätt arbetsuppgifter och att patienten ska vara involverad. Till projektmålet 
presenterar projektplanen fem olika delmål som presenteras nedan i tabell 7. Med ordet klar 
innebär att arbetsmomentet har genomförts. Påbörjat innebär att avdelningen har påbörjat 
arbetet med målet, men inte genomfört hela arbetet. Ej påbörjat i sin tur innebär att 
avdelningen inte har påbörjat det mål som beskrivs. 
 
Tabell 6: 
Projektmål för Utvecklingsavdelningen 
Projektplanen är klar. Avdelningschef och 
ansvarig doktor har anställts. Lokalerna 
säkras upp och alla administrativa system 
är klara 

Klar 

Utveckling av koncept för vårdavdelningen 
är klar. Konceptet ska innehålla 
identifierade arbetssätt utifrån de nedan 
beskrivna förutsättningarna och bärande 
principer. Utöver konceptet är det ett antal 
aktiviteter som behöver genomföras innan 
delmål 2 kan avslutas. 

Klar 

Konceptet är implementerat i 
personalgruppen och avdelningen kan gå i 
drift.  

Klar 

Pilottest av konceptet är klart och ett nytt 
arbetssätt spridits till en annan enhet inom 
verksamhetsområdet kirurgi 

Ej påbörjat 
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Ett arbetssätt har spridits och 
implementerats till ett eller flera andra 
verksamhetsområden 

Ej påbörjat 

Not: Målen är hämtade från den projektplan som upprättades innan avdelningens öppnande. 
 
Gruppintervjun med styrgruppen resulterade i olika svar gällande vilka mål som 
avdelningen hade. Det tog tid för styrgruppen att besvara frågan gällande vilka mål 
Utvecklingsavdelningen hade. Målen som nämndes under gruppintervjun presenteras i 
tabell 8. 
 
Tabell 7: 
Mål för Utvecklingsavdelningen 
Öppna avdelningen Klar 
Kunna anställa personal Klar 
Få teamet att arbeta tillsammans Ej påbörjat 
Sprida ett nytt arbetssätt inom 
verksamhetsområdet kirurgi 

Påbörjat 

Involvera patienten Påbörjat 
Balansera produktion med innovation Ej påbörjat 

Not: Målen framkom från den gruppintervju som genomfördes med styrgruppen.  
 
Det första målet som nämndes var att öppna avdelningen vilket samtliga personer instämde 
om att de hade uppnått. Därefter framkom målet att kunna anställa personal, vilket de också 
instämde om att de hade uppnått. Att få teamet till att arbeta tillsammans var det tredje 
målet som uppkom och där diskuterades det att det fortfarande var en pågående process. 
Mål 4–6 nämndes i stigande ordning. Samtliga intervjupersoner instämde kring att inget av 
målen var tidsatta eller specifika, med undantag för mål 1–2. Med produktion menas att ha 
vårdplatser (där patienter vårdas) öppna. Förutom produktion har det framkommit under 
dokumentstudier att det finns det olika sätt att se på att producera. Det kan exempelvis 
innebära att det vårdas fler patienter per medarbetare eller att patientens vårdtid förkortas. 
 
Under intervjuerna med medarbetarna framkom att medarbetarna ansåg att avdelningens 
mål var att utveckla bättre och säkrare metoder och arbetssätt för att sedan kunna sprida det 
till andra avdelningar och andra sjukhus. Intervjupersonernas svar går hand i hand med de 
projektmål som presenteras i projektplanen (se tabell 8) och de mål som styrgruppen 
nämnde (se tabell 9). Gällande vad de som grupp hade som mål var det ingen av de 
intervjuade medarbetarna som kunde svara på och de personliga målen som fanns handlade 
främst om att bli säkrare i sin egen yrkesroll. Samtliga personliga mål som 
intervjupersonerna uppgav, hade satts upp av dem själva. En del medarbetare ansåg att alla 
anställda på ett sjukhus borde ha målen att patienten ska få den bästa vården medan andra 
ansåg att målen var otydligt definierade. 
 
Medarbetarna uppgav under intervjuer att en känsla av att vara säker på vad de gör, att 
patienten ska få bra vård, samarbetsvilliga kollegor som har en bra 
kommunikationsförmåga och personer som går att lita på, som viktiga faktorer för trivsel. 
Vidar önskade de att få den hjälp de behöver i olika situationer samtidigt som kollegorna 
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skulle kunna lita på att de gör ett bra arbete. Strukturen i arbetet uppkom vid flertalet 
tillfällen under intervjuerna som en viktig faktor för trivsel. Medarbetarna önskade också 
lägga mer tid på omvårdnadsuppgifter än vad de gjorde i dagsläget. 
 

7. Analys och diskussion 
7.1 Syfte med utvecklingsavdelningen  
I enlighet med Utvecklingsavdelningens projektplan beskrivs syftet som att 
Utvecklingsavdelningen ska skapa en attraktiv arbetsplats. Utvecklingsavdelningen ska 
fungera som testbädd för framtidens Akademiska Sjukhus-projekt. Inom projektet ska även 
nya idéer och arbetssätt testas och implementeras, vilket i sin tur ska leda till en 
kunskapsöverföring till andra verksamheter. 
 
Från gruppintervjun med styrgruppen tillkom information kring att Utvecklingsavdelningen 
också skulle bidra med att ge patienterna rätt och bäst vård och involvera patienten i sin 
egen vård. Att skapa ett koncept med teambaserat arbetssätt nämndes också, som inte 
omnämndes i projektplanen. Den nya informationen från gruppintervjun som inte stämmer 
överens med projektplanen kan medföra en prioritetskonflikt i vem som är primärkunden, 
alltså vem (medarbetare eller patienter) Utvecklingsavdelningen utvecklar för och en 
tvetydighet kring vad Utvecklingsavdelningen har för syfte. En prioritetsdiskussion 
uppkom även under gruppintervjun där medlemmarna i intervjun hade olika åsikter om vem 
(patient eller medarbetare) som skulle prioriteras och vem som i då prioriterades i arbetet. 
Sammanfattningsvis summeras utvecklingsavdelningens syfte som följande: 
 

1. Testa nya arbetssätt och förmedla arbetssätten till andra avdelningar 
2. Skapa ett koncept med teambaserade arbetssätt 
3. Ge patienterna rätt och bäst vård och involvera patienten i sin egen vård 
4. Vara attraktiva arbetsgivare och attrahera medarbetare  

 
I tabell 9 presenteras en jämförelse med sammanfattning av syftet med avdelningen och hur 
medarbetarna på avdelningen arbetar.  
 
Tabell 8: 
Jämförelse med Utvecklingsavdelningens syfte och arbetssätt 
Syftet enligt projektplanen och 
gruppintervjun 

Hur synliggörs arbetet idag. 

Testa nya arbetssätt och förmedla 
arbetssätten till andra avdelningar  

• testat att införa rollen senior 
sjuksköterska  

• arbetet har inte testats i den mån 
medarbetarna önskade 

• ännu inte ett optimalt samarbete 
med andra avdelningar 

Skapa ett koncept med teambaserat 
arbetssätt 

Ospecificerat 
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Ge patienten rätt och bäst vård och 
involvera patienten i sin egen vård 
 
 
 
 

• Medarbetarna på avdelningen 
involverar patienten olika mycket 

• Arbeta med Hospital DMD10 
 

• kunde inte specificeras av 
avdelningens styrgrupp (från 
gruppintervjun eller 
enkätundersökningen) eller under 
intervjuerna med medarbetarna. 

Vara attraktiv arbetsgivare och attrahera 
medarbetare 

Ospecificerat.11 

Not: Egen upprättad tabell som visualiserar avdelningens arbetssätt kopplat till det beskrivna syftet.  
 
Medarbetarna på avdelningen har arbetat med ett projekt, testa rollen senior sjuksköterska, 
som kan kopplas till syftet med att testa nya arbetssätt. Då arbetet är pågående har de ännu 
inte förmedlat arbetssättet till andra avdelningar. Yrkesrollen, senior sjuksköterska, 
upplevdes av medarbetarna (under studiens tid) som ospecificerat.  
 
Ett annat utvecklingsarbete, eller snarare förbättringsarbete handlade om utformningen på 
teamstationer och förråd. Gällande vilka utvecklingsarbeten som avdelningen arbetade med 
har det framkommit att de arbetade med att testa ett nytt arbetssätt, senior sjuksköterska, 
och en patient-TV där patienten ska kunna se på TV, svara på enkäter och i framtiden 
kunna kommunicera med avdelningens medarbetare. Att skapa ett koncept med 
teambaserat arbetssätt har inte kunnat identifierats på avdelningen och styrgruppen uppgav 
att det var ospecificerat.  
 
Syftet med att ge patienter rätt och bäst vård och involvera patienten, har medarbetarna 
arbetat med genom att dels vårda patienten och diskutera patientens allmäntillstånd 
tillsammans med patienten. Vad som är rätt och bäst vård har medarbetarna som 
intervjuades och styrgruppen inte kunnat svara på. Hur patienten ska involveras i sin egen 
vård har en del intervjupersoner (medarbetare) svarat att kommunikation med patienten är 
viktigt. Andra intervjupersoner har inte kunnat svara specifikt hur patienten ska involveras. 
 
Medarbetarna på avdelningen kan syftet med att vårda patienter på avdelningen, 
grundläggande och självständigt. Utvecklingsarbetet på avdelningen görs å andra sidan inte 
självständigt från medarbetarnas håll. Med ordet grundläggande menas att medarbetarna 
vårdar patienterna i enlighet med vad som förväntas av dem som yrkespersoner. 
 
Avseende attraktiv arbetsgivare har styrgruppen under intervjun inte kunna specificera. Det 
har dock poängterats, under diskussioner med avdelningschefen, att sjukhuset är i behov av 
personal för att kunna bedriva sin verksamhet och att de under studiens tid stod inför en 

                                                 
10 Från det avslutade mötet med avdelningen framkom det att avdelningen hade kommit längre i sitt arbete 
med patient-Tv:n, vilket noterades men förändrade inte analysen.  
11 Avdelningen har poängterat att de bland annat arbetar med att anpassa scheman så att det blir bidrar till en 
bättre arbetsmiljö. De arbetar även med ett arbetsmiljöarbete, STAMINA och så kallad workshifting och där 
rätt person ska arbeta med rätt sak.  
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personalbrist. Hur avdelningen ska attrahera personal eller hur mycket personal de behöver 
har dock inte kunnat uppges.  
 
Från tabell 9 utläses att det finns otydligheter gällande syftet för Utvecklingsavdelningen. 
Otydligheterna skapar rum för egna tolkningar från medarbetarnas sida där arbetet kan bli 
varierande. Ett varierande arbete kan i sin tur leda till att ett gemensamt syfte inte uppnås. 
För att beskriva avdelningens arbetssätt och vad det beror på har en fem-varför upprättas, 
som ses i figur 14 (se s.44). figuren börjar med en fråga högst upp till vänster och följer 
sedan flödet som pilarna visar där svaren på frågorna visas till höger.  
 

 
Figur 14: Fem varför kring varför avdelningens arbetar på ett sätt som inte uppfyller hela syftet 
 
Sammanfattning: 
Sammanfattningsvis upplevs Utvecklingsavdelningen inte ha kommunicerat varför 
avdelningen finns till på ett tydligt sätt till medarbetarna. Det har även noterats 
prioriteringsskiljaktigheter mellan ledningen, vilket kan vara en följd av att avdelningens 
syfte inte är tydligt definierat. Ett patientfokuserat arbete har även kunnat observeras och 
förstärkts genom medarbetarintervjuer, vilket i sin tur kan vara en följd av att 
utvecklingsarbetet upplevs otydligt i sitt syfte, medan det patientinriktade upplevs tydligt 
och bekant.  
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7.2 Otydliga mål 
Från styrgruppsdokumentationer har det framkommit att kortsiktiga mål har funnits med på 
listan över saker som skulle diskuteras, medan långsiktiga mål inte har omnämnts eller 
följts upp. Mål har en motiverande och styrande funktion för medarbetarna och anger 
riktning för arbetet (Jansson och Ljung, 2016, s.78; Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.30). 
När målen är otydliga är det också svårt att veta huruvida medarbetarna arbetar med rätt 
saker eller inte (Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.30). Från medarbetarintervjuerna har det 
framkommit att medarbetarna dels inte visste vilka gruppmål som existerade. Samtliga 
intervjupersoner nämnde personliga mål som var kopplade till att bli säkrare i sin yrkesroll 
som patientvårdare. De personliga målen hade satts av intervjupersonerna själva och kan 
innebära att de direkt eller indirekt strider mot avdelningens mål. Med tanke på att 
medarbetarna har satt målen själva kan det innebära att deras fokus i målen inte leder till 
uppfyllande av avdelningens mål.  
 
De mål (se tabell 8 och 9) som presenterades i projektplanen och under gruppintervjun med 
styrgruppen ansågs av styrgruppen inte vara tydligt specificerade. Av sex mål (se tabell 9) 
var två avklarade och det fanns ingen plan på hur de skulle nås eller hur de skulle mätas. I 
figur 15 kan orsaken utläsas utifrån en fem-varför metod. Frågorna utläses till vänster och 
svaren till höger.  

 
Figur 15: Fem varför på varför det inte finns någon plan på hur målen ska mätas och uppnås på avdelningen 
 
Sammanfattning: 
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Att skapa en tydlig vision, eller i det här avseendet, ett syfte och mål som är rimliga, eller 
SMARTa presenteras som viktiga faktorer för att kunna genomföra förändringen på ett 
effektivt sätt (Bergman och Klefsjö, 2015; Tonnquist, 2016, s.54; Jacobsen och Thorsvik, 
2018, s.376). Syftet (eller visionen) och målen behöver också bli förmedlade i hela 
organisationen (Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.376). 
 
Målen på avdelningen har, precis som syftet, också konstaterats som otydligt definierade. 
Målen är inte kommunicerade från ledningen till medarbetarna eller från medarbetarna till 
ledningen. De mål som finns (se tabell 8 och 9) har enligt ledningen inte specificerats och 
är i enlighet med kraven för SMARTa-mål (se figur 5, s.11), inte SMARTa. Det i sin tur 
leder till att avdelningen inte tydligt kan kontrollera och veta när målen har uppfyllts.  
 
7.3. Arbetssätt 

7.3.1 Otydlig kommunikation från ledningen 
Genom intervjuer och observationer har det framkommit att medarbetarna stundvis 
upplever en otydlighet från ledningen. Otydligheten tar sig i form av att medarbetarna 
upplever sig få oklara direktiv och besked gällande vem som ska ansvara för vad. Det har 
även, från observationer, kunnat noteras att ledningen har undvikit att ta upp beslut, vilket 
har motiverats med att medarbetarna inte ska behöva stressas i onödan innan 
förutsättningarna har klargjorts. 
 
Den otydliga kommunikationen kan bero på en rädsla för att bli kritiserade. Rädslan kan i 
sin tur bero på att de inte har klargjort olika avseenden inom ledningsgruppen och 
därigenom upplever en otydlighet. Otydligheten i sin tur kan leda till att kritik upplevs som 
extra känsligt (Wheelan, 2016, s.127). Syftet och målen bidrar (se avsnitt 7.2, s.44) 
ytterligare till otydligheter för medarbetarna. Det kan i sin tur leda till att ett fokus i arbetet, 
från medarbetarnas håll, läggs på sådant som upplevs tydligt. Om ledningen inte 
kommunicerar sådan avseenden kan det leda till att arbetet med utvecklingen avstannar.  

7.3.2 Trygghet och kontroll 
Det har genom observationer på avdelningen noterats att avdelningen arbetar mer 
patientfokuserat än utvecklingsfokuserat. I enlighet med Utvecklingsavdelningens syfte 
nämns, förutom patienterna, ett ansvar för ett utvecklingsarbete för sjukhusets räkning (se 
figur 13, s.36). Samtliga medarbetare som arbetade på avdelningen hade genomgått en 
utbildning för att kunna arbeta som sin yrkesroll. De hade således blivit tränade i att hantera 
situationer som uppkommer inom ramarna för det patientfokuserade arbetet. Det 
patientfokuserade arbetet på avdelningen innefattade att läsa och anteckna i patienternas 
journaler, se till så att mat- och vätskebalansen var i enlighet med läkarnas ordinationer och 
dela ut medicin. Arbetet innefattade också att hjälpa patienten upp och ner i sängen, sätta in 
kateder 12och byta stomipåsar13.  
 
Människor är vanedjur och upplever ofta det som är bekant som både tryggt och någonting 
som är bra (Jacobson och Thorsvik, 2018, s.363). Det patientfokuserade arbetssättet skulle 
                                                 
12 Slang som går från urinröret till en påse så att patienten automatiskt tömmer sin blåsa genom slangen 
13 Påse som sitter runt en opererad tarm på utsidan av magen som är till för att avföringen ska töms ut i påsen  
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därmed kunna upplevas som en trygghet och där medarbetarna upplever att de har kontroll. 
Tryggheten och kontrollen är någonting som människor söker sig till (Jacobson och 
Thorsvik, 2018, s.363) vilket kan vara en av orsakerna till att medarbetarna fokuserade mer 
på patienterna än utveckling. 
 
Det patientfokuserade arbetet kan kopplas till syftet om att ge patienterna rätt och bäst vård 
(se tabell 9), då patienterna får vård. Huruvida de får rätt eller bäst vård, som är en del av 
syftet, har påpekats som otydligt. Patienterna är beroende av vården som ges på 
avdelningen och att medarbetarna arbetar med att vårda dem, är åtminstone en start på 
arbetet mot att ge rätt och bäst vård.  Avdelningen har från gruppintervjun mål som ska nås 
där ett av målen är att involvera patienten. Även om målet ansågs ospecifikt arbetade 
medarbetarna med att vårda patienten, vilket kan ses som ett involverande. Att balansera 
produktion med innovation, som innebär att dels vårda patienter på kortast tid med minst 
resurser och samtidigt ha hand om innovation (utveckling), kan kopplas till arbetssättet med 
att arbeta med patienterna (produktion). Däremot har innovationsdelen (utvecklingsdelen) 
inte arbetats med lika mycket.  
 
Även fast samtliga medarbetare som har anställts visste om att avdelningen skulle bedriva 
utveckling tillsammans med det patientfokuserade arbetet så kan förändringar innebära att 
identiteten ifrågasätts och kontrollen upplevs förloras (Jacobsen och Thorsvik, 2018, 
ss.365–366). Det i sin tur skulle kunna vara en ytterligare orsak till att medarbetarna inte 
närmar sig uppgifterna som handlar om utvecklingsarbetet. Utvecklingsarbetet kräver 
extraarbete, under en tid, vilket är en annan potentiell orsak till att medarbetarna motsätter 
sig förändringen (Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.366). Att motsätta sig förändringen 
innebär i det här avseendet inte att medarbetarna aktivt motsätter sig förändringen, men 
genom att inte aktivt arbeta med utvecklingsarbetet, motsätter de sig arbetet indirekt. 

7.3.3. Stadie 1 och prokrastinering 
Observationerna noterade vidare på att kommunikationen på avdelningen var trevlig, 
anpassande och trevande och diskuterade främst patienten, men även medarbetarnas 
privatliv. Konflikter uppgavs från medarbetarintervjuerna vara näst intill obefintliga. 
Kommunikationen och att konflikterna sällan var förekommande tillsammans med att 
målen dels aldrig diskuterades och att vissa medarbetare förutsatte att det rådde konsensus 
kring målen, är fenomen som tyder på att medarbetarna befann sig i en stadie 1 grupp 
(Wheelan, 2016, s.40). Intervjupersonerna uppgav däremot att de inte ville ha så mycket 
direktiv från ledningen. Det motsätter sig delvis resultatet från observationerna där 
medarbetarna självständigt kunde ta hand om det patientfokuserade arbetet, men gällande 
utvecklingsarbetet väntade medarbetarna på att någon skulle ta beslut eller driva projektet 
framåt. Att medarbetarna väntade på att någon ska ta ett beslut eller driva projektet påpekar 
Wheelan (2016, s.40) ytterligare är tecken på stadie 1.  
 
En grupp, där nya medlemmar kommer in, regredierar till lägre stadium (Wheelan, 2016, 
s.136). Det är på grund av att en ny gruppmedlem innebär att roller och makten behöver 
omfördelas och omprövas igen. Med tanke på att det har anställts nya medarbetare under 
tiden för examensarbetet bekräftar det ytterligare att arbetsgruppen högst troligt befann sig i 
stadie ett. Att medarbetare inte vill ha hög styrning från ledningen brukar kännetecknas av 
att gruppen kommit längre i grupputvecklingen. Det kan däremot bero på att en 
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detaljstyrning inom deras arbete med patienten skulle kunna inkräkta på deras integritet och 
känsla av professionalitet i arbetet. Intervjupersonerna uppgav att de inte upplevde problem 
med att subgrupper hade bildats, vilket också brukar tyda på att de befinner sig på högre 
stadier i grupputvecklingen (Wheelan, 2016, s.40). Acceptansen mot subgrupperna skulle 
däremot också kunna påvisa på en accepterande inställning vilket stadie 1 grupper 
kännetecknas av. En grupp som befinner sig på stadie 1 har ett starkt fokus på att skapa 
trygghet (Wheelan, 2016, s.38). Det innebär i sin tur att trygghetssökandet blockerar 
arbetsgruppen att bli effektiva genom synergi och att ta egna initiativ.  
 
Att utvecklingsarbetet skjuts upp (som inte antas vara meningen) kan också liknas vid 
prokrastinering av den dysfunktionella typen (Beutel, et al., 2016, s.8). Prokrastinering 
tenderar att minskas när arbetsplatsen upplevs som förutsägbar och har en stabil grund 
(Nguyen, Steel och Ferrari, 2013, s.391), vilket medarbetare sällan upplever när de befinner 
sig i stadie 1. (Wheelan, 2016, ss.127–128). Utveckling i sig medför en förändring och 
innebär att röra sig från någonting tryggt till någonting otryggt (Jacobsen och Thorsvik, 
2018, s.364). Utvecklingsrelaterade arbeten borde därmed öka tendensen till att skjuta upp 
arbetet eftersom det i sig inte är ett förutsägbart arbete. Att gå från någonting tryggt till 
otryggt upplever många också skrämmande, vilket kan innebära att medarbetarna och 
ledningen har enklare för att göra sådana arbetsuppgifter som de är vana att göra 
(exempelvis patientinriktat arbete) och i sin tur skjuta upp utvecklingsrelaterade 
arbetsuppgifter.  
 
Nguyen, Steel och Ferrari (2013, s.391) menar vidare på att tendensen att skjuta upp saker 
minskar om arbetsplatsen upplevs uppmuntra till egna initiativ och en uppmuntran till att 
använda och förbättra sina förmågor. Wheelan (2016, s.127) menar på att det hör till 
ovanligheten att individer försöker framhäva sina förmågor och ta egna initiativ under 
stadie 1, vilket beror på en osäkerhet hos medlemmarna i gruppen. Det innebär att 
prokrastinering bör tendera att öka hos individer som befinner sig på stadie 1 i gruppfasen, 
som medarbetarna på Utvecklingsavdelningen tolkas befinna sig i.  
 
I enlighet med syftet (se tabell 9) ska avdelningen arbeta med ett koncept för teambaserade 
arbetssätt. Det i sin tur innebär att avdelningen kommer att förväntas arbeta teambaserat. En 
stadie 1 grupp är enligt Wheelan (2016, s.128) inte ett team med tanke på att de inte arbetar 
tillsammans med varandra på ett verkligt effektivt sätt.  

7.3.4 Svagt samarbete 
Från observationer på avdelningen har det noterats att avdelningens medarbetare upplevde 
en negativ inställning till avdelningens utvecklingsarbete från andra avdelningar på 
sjukhuset. Intervjuerna har även kunnat påvisa att medarbetarna i viss mån upplever sig bli 
motarbetade och inte fick den hjälp de hade önskat. Under observationer från förstudien har 
det även noterats att andra avdelningar har upplevt sig inte ha förstått syftet eller arbetet på 
avdelningen. Motstånd kan upplevas som ett ifrågasättande av deras arbete och identitet, 
vilket kan upplevas obehagligt (Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.365–366). Det kan i sin tur 
göra så att medarbetarna ytterligare undviker att närma sig det som möter motstånd 
(utvecklingsarbetet).  
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Utvecklingsavdelningen är en avdelning som är till för att göra förändringar. Även om 
ingen förändring aktivt skulle ske så innebär öppnandet av avdelningen i sig en förändring 
för sjukhuset. Utvecklingsavdelningen har i starten inte kunnat ha öppet på helger, varpå 
andra avdelningar har fått ta över deras patienter, vilket lett till ökad arbetsbelastning för 
andra avdelningar. Det är någonting i sig som skulle kunna ha lett till motstånd, vilket kan 
ha accelererat ifall de inte har förstått vikten av att ha en utvecklingsavdelning (Jacobsen 
och Thorsvik, 2018, s.376).  
 
Syftet med avdelningen beskrivs delvis som att arbeta teambaserat (se tabell 9), vilket i sin 
tur innebär att medarbetarna förväntas arbeta med varandra. När samarbetssvårigheter 
uppstår är det en indikation på att de inte arbetar med varandra. Ett annat mål eller syfte (se 
tabell 8 och 9) beskrivs som att sprida ett nytt arbetssätt till andra enheter. För att kunna 
sprida ett nytt arbetssätt behöver kommunikation mellan avdelningarna fungera. Från 
enkätundersökningen har det även framkommit att läkarna inte är involverade i de mån som 
önskas av avdelningen. Det beskrevs också handla om både ett ointresse från läkarnas håll 
och som en brist från avdelningens håll.  
 
I fråga om hur mycket information resten av sjukhusets avdelningar hade fått innan 
Utvecklingsavdelningens start så fanns det otydliga svar där många pekade på att det inte 
hade gått ut så mycket information. Carlzon (Bergman och Klefsjö, 2015, s. 48) menar på 
att en människa som inte har rätt information inte heller kan ta ansvar, vilket gör att det kan 
vara så att de personer som motsätter sig Utvecklingsavdelningens arbete inte upplever sig 
ha fått tillräckligt med information eller förstår allvaret i deras arbete. Att förstå allvaret för 
att genomföra en förändring har Jacobsen och Thorsvik (2018, s.377) beskrivit som en 
faktor för att lyckas med att genomföra förändringen. 

7.3.5 Chef- och ledarskap på avdelningen 
Jacobsen och Thorsvik (2018, s.388) presenterar ledarskap är handlingar som utförs av en 
eller flera personer som syftar till att få människor att göra någonting och ska bidra till att 
nå organisationens mål. Alvesson och Spicer (2016, s.23) menar vidare på att en chef har 
ansvar över att planera, budgetera, organisera och kontrollera medan en ledare ska arbeta 
med visioner, motivation och kommunikation. I praktiken brukar det dock förväntas av 
chefer, från både medarbetare och dem själva, att de även utövar ledarskap (Alvesson och 
Spicer, 2016, s.24). Det har även poängterats att en blandning av de olika funktionerna har 
visat sig vara effektivast (Alvesson och Spicer, 2016, s.24; Jacobsen och Thorsvik, s.390. I 
följande text kommer därför ledarskap ibland omnämnas både för sådant som enligt teorin 
går under ledarskap och chefskap.  
 
Att planera och organisera (som går under chefskap) innefattar bland annat att hantera mål, 
vilket Bergman och Klefsjö (2015, s.434) vidare menar på är ett arbete som ledningen även 
bör ägna sig åt och Covey (2015, s.125) är en av de goda vanorna för en bra ledare (vanan 
om att börja med slutet i sikte). Avdelningen hanterade under studiens tid en otydlig syftes- 
och målbild som i enlighet med chefers och ledares uppgifter bör förtydligas av just 
ledningen. Gruppstadiet som medarbetarna på avdelningen befinner sig i (stadie 1) kräver 
även tydliga ramar och en tydlig riktning på arbetet, vilket tydliga och SMARTa mål kan 
bidrar med (se figur 5, s.11; Bergman och Klefsjö, 2015, s.439; Wheelan, 2016, s.128; 
Tonnquist, 2016, s.54; Mc Glynn och Kelly, 2017; Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.30). 



 
 
50 

 
En kommunicering av visionen, som går under ledarskapets funktion (Jacobsen och 
Thorsvik, 2018, s.390), kan göras genom måldelning (se figur 6, s.12). Måldelningen skulle 
även kunna bidra till att medarbetarna delar avdelningens mål i större grad då måldelningen 
syftar till att dela målen från ledningsnivå till medarbetar och från medarbetarnivå till 
ledningen (se tabell 1). Med tanke på att avdelningens arbetsgrupp befinner sig i stadie 1 i 
grupputvecklingen befinner de sig även i ett tillstånd som kännetecknas av ett behov av 
ledaren (Wheelan, 2016, s.127). Med det menas att medarbetarna förväntar sig direktiv, 
beslutsfattande och tydlighet från ledningen. Det innebär att ledningen till en början kan 
behöva driva på sina medarbetare och ha en maktkoncentration, som går in under det 
administrativa ledarskapet och chefskapet (se tabell 2 och 3; Bergman och Klefsjö, 2015, 
s.401; Wheelan, 2016, s.126; Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.390). Maktkoncentrationen 
och styrningen från ledningen bör däremot minskas i takt med gruppens mognad (Wheelan, 
2016, s.132; Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.408). 
 
Under studiens tid har ledningen använt låg grad av styrning vilket visade sig med att 
exempelvis mål och vision inte var satta. Medarbetarna har uppgett att de heller inte fått 
veta tydligt vad som ska göras kopplat till utvecklingsarbetet, bortsett från att förbättra 
förrådets utformning. Utvecklingsarbetspasset 14som är till för att medarbetarna ska få tid 
till att arbeta med utveckling lägger medarbetarna delvis upp själv. Det finns en del 
utbildningar som medarbetarna förväntas göra under utvecklingspasset men som 
medarbetarna själva får lägga upp i den tidsmånen som de själva vill. Att medarbetarna får 
bestämma innehållet i utvecklingsarbetet skulle kunna liknas vid ett svagt styrande 
ledarskap. En stadie 1 grupp behöver däremot mer instruerande och styrande ledarskap för 
att kunna uppfylla behovet av trygghet och därigenom kunna arbeta på ett effektivt sätt 
(Wheelan, 2016, s.128). Det innebär i sin tur att den säljande eller delegerande ledarstilen 
har för låg styrning i förhållande till vad medarbetarna på avdelningen behöver. 
 
Enligt figur 4 (se s.6) beskrivs en detaljstyrning som en del av den onda spiralen. En hög 
styrning från ledningen skulle kunna tolkas som detaljstyrning, vilket inte bör eftersträvas 
(Bergman och Klefsjö, 2015, s.49). För att ledningen ska vinna förtroende från 
medarbetarna behöver de i dagsläget sätta tydligare ramar, riktning och ha en högre 
beslutsfattande roll. Det är beroende på att arbetsgruppen befinner sig i stadie 1 och är i 
beroende av tydlighet från ledningen för att uppnå trygghet (Wheelan, 2016, s.127). På 
avdelningen arbetade 23 medarbetare under studiens tid, vilket i ett 
grupputvecklingsperspektiv är mycket. Wheelan (2009, ss.254–255) menar på att grupper 
med 9 eller fler medlemmar förlitar sig ännu mer på ledaren under stadie 1. Grupper med 
fler medlemmar uppnår också mindre tillit till varandra än grupper med färre medlemmar. 
 
Gällande avdelningschefens arbetssätt konstaterades att det enligt arbetsbeskrivningen var 
svårt att se om arbetet som utfördes hade rätt fokus. Det berodde på att arbetsbeskrivningen 
var vag och innehöll inte några prioriteringar gällande arbetet. En vag prioritering skulle i 
sin tur kunna leda till att prioriteringar görs i stunden som upplevs brådskande, men som i 
slutändan inte uppnår avdelningens mål.   

                                                 
14 Arbetspass där medarbetarna ska arbeta med utveckling 



 
 
51 

7.3.6 Relationsdigram mellan potentiella orsaker till arbetsfokuseringen  
I figur 16 (se s.51) visas ett relationsdigram över de potentiella orsakerna till att 
avdelningen arbetar på det sätt som har identifierat och som diskuteras i avsnitt 7.3.1–7.3.5. 
Pilarna visar hur orsakerna påverkar andra orsaker där pilen från en ruta anger vad rutan 
bidrar till. Orsaken som har flest pilar från sig påverkar därmed andra orsaker mest och 
orsaken som har flest pilar mot sig blir mest påverkat.  

 
Figur 16: Relationsdigram över orsaker till avdelningens arbetsfokus 
 
Enligt måldelningens koncept sätts långsiktiga mål utifrån visionen (syftet) och kortsiktiga 
mål utifrån de långsiktiga målen (se figur 6, s.12; Bergman och Klefsjö, 2015, s.449). Det 
otydliga syftet på avdelningen påverkar därmed avdelningens förmåga till att specificera 
tydliga lång- och kortsiktiga mål och därigenom säkerställa att arbetet som sker på 
avdelningen har rätt fokus. Mål kan i sin tur bland annat ha ett legitimerande syfte (Jansson 
och Ljung, 2016, s.78; Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.30). Genom att sätta tydliga mål 
inom en organisation eller enhet (som Utvecklingsavdelningen) är det enklare att få stöd 
från omgivningen. De otydliga målen bidrar därigenom till att andra avdelningar på 
sjukhuset kan ha svårare att greppa vad Utvecklingsavdelningen arbetar mot och hur de ska 
hjälpa arbetet framåt.  
 
Det finns många orsaker till ett motstånd mot förändringar (Jacobsen och Thorsvik, 2018, 
s.364–367; Kaufmann och Kaufmann, 2016, s.421). Det kan handla om att de som ska 
genomföra förändringen inte förstår varför de ska göra det, eller att medarbetarna tvingas 
införskaffa sig ny kunskap eller utföra extraarbete. Otydligheter eller osäkerheter utgör i sig 
också motstånd mot förändring (Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.364). Andra avdelningar 
kan därigenom upplevas indirekt eller direkt motarbeta utvecklingsarbetet eftersom att de 
inte har förstått syftet med avdelningens arbete. Andra avdelningar har även behövt utföra 
extraarbete i och med Utvecklingsavdelningens öppnande vilket i sin tur har kunnat bidra 
till et motstånd. Jan Carlzon (Bergman och Klefsjö, 2015, s.48) beskriver också att en 
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människa som inte har rätt information inte heller kan ta ansvar. Det skulle kunna vara 
orsaken till att personer som motsätter sig Utvecklingsavdelningens arbete, då de inte 
upplever sig ha fått tillräckligt med information eller förstår allvaret i deras arbete.  
 
Att försöka förstå först, innan ett försök till att bli förstådd inleds är den femte vanan som 
Covey (2015, ss. 258–280) beskriver. Vanan handlar om att alltid först utgå från att förstå 
motparten. Vanan skulle kunna vara till hjälp när avdelningen exempelvis stöter på 
motstånd, både från de egna och andra avdelningars medarbetare. När en förståelse har 
införskaffat skulle det kunna tänkas vara enklare att förstå exempelvis vilka hinder som 
måste lösas för att kunna arbeta vidare med utvecklingsarbetet och vilken information eller 
stöttning medarbetarna behöver.  
 
Vana 4 och 6, tänk vinna-vinna och skapa synergi handlar också om ett involverande 
(Covey, 2015). Vinna-vinna går ut på att ha ett förhållningssätt där alla parter ska vinna på 
besluten (Covey, 2015, ss.230–231). Synergi handlar i sin tur om att skapa förutsättningar 
för att helheten blir större än summan av delarna (Sandberg, 2011, s.21; Covey, 2015, 
s.282–283). Synergin är beroende av att människor samarbetar med varandra (Sandberg, 
2011, s.21), vilket i sin tur skapas genom att genomgå de faser som Wheelan (2015) 
presenterar. 
 
Otydliga mål skapar som nämnt en osäkerhet eftersom riktningen är osäker, där 
osäkerheten i sin tur kan leda till motstånd (Jacobsen och Thorsvik, 2018). Otydligheten 
bidrar även till att medarbetarna på avdelningen söker sig efter sådant som är tryggt och 
som de har kontroll över (Wheelan, 2016, s.39), som exempelvis det patientfokuserade 
arbetet. Trygghetsbehovet kan dessutom öka med tanke på att medarbetarna på 
Utvecklingsavdelningen har upplevt motstånd och en negativ syn på utvecklingsarbetet från 
andra. Även att de upplever sig inte få den hjälpen till det patientinriktade arbetet kan bidra 
till att de upplever sig otrygga i situationen.  
 
När en grupp befinner sig i stadie 1 i grupputvecklingen blir deras behov av trygghet även 
tydligare och mer framträdande (Wheelan, 2016, s.38). Att behoven blir mer framträdande 
kan också innebära att McClellands tre olika behov borde bli mer framträdande. Under 
observationerna har det kunnat noteras att vissa medarbetare exempelvis upplevs vilja ha 
mer makt än andra, vilket kopplas till maktbehovet (Arnolds och Boshoff, 2008, ss.56–57). 
Det har också kunnat noteras att en del medarbetare konstant har hållit sig sysselsatta och 
har presterat mer än vad som tolkas förväntas av dem, vilket också har bekräftats under 
medarbetarintervjuerna. Det kan i sin tur vara ett tecken på prestationsbehovet. Till sist har 
det kunnat noteras att en del medarbetare tolkas ha ett större behov av att bli omtyckta och 
vara med i sociala sammanhang. De medarbetarna har också uppfattats prata betydligt mer 
med patienterna, vilket i sin tur kopplas till samhörighetsbehovet. 
 
Otydliga målsättningar och otydlig kommunikation från ledningens håll, som påverkas av 
ett otydligt definierat syfte (se figur 6, s.12), kan bidra till att medarbetarnas trygghetsbehov 
intensifieras eftersom att det är någonting medarbetarna på avdelningen behöver för att 
uppleva trygghet i enlighet med Wheelans (2016, s.127) gruppteori. Medarbetarnas arbete 
bör genom det även fokuseras på patientarbetet (tryggheten), som har konstaterats tidigare, 
och utvecklingsarbetet stagnerar därigenom. 
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Sammanfattningsvis utläses det från figur 17 (se s.53) att det otydliga syftet är det område 
som påverkar flest (alla) kategorier (har flest pilar ut från sig). Att medarbetarna söker efter 
trygghet och kontroll är det som blir mest påverkat, har flest pilar mot sig (se figur 16, 
s.51). Området bidrar i sin tur till att medarbetarna stannar i stadie 1 fasen och 
prokrastinerar utvecklingsarbetet vilket leder till att arbetsgruppen inte blir effektiv och 
arbetar med uppgifter som inte är kopplat till utvecklingsarbetet. I träddiagrammet som 
visas i figur 17 (se s.53) förtydligar processen som beskrivits, där underställd ruta är 
konsekvensen av överställd ruta. 
 

 
Figur 17: Träddiagram över det otydliga syftes påverkan på avdelningens arbete 
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Sammanfattningsvis visar träddiagrammet (se figur 17) på att det otydliga syftet leder till 
att det blir svårt att definiera lång- och kortsiktiga mål. Det kan därmed bli svårt att 
definiera individuella mål till medarbetarna. Medarbetarna har även bekräftat att de inte har 
fått några individuella mål av ledningen.  
 
Om syftet och målen är otydligt för ledningen skulle det i sin tur kunna leda till att de dels 
inte vet vart avdelningen ska någonstans, och dels att det blir svårt att prioritera 
arbetsuppgifterna i sin utvecklingsprocess. Det otydliga syftet, målen och prioriteringarna 
bidrar även till att det blir otydligt för andra avdelningar kring vad avdelningen egentligen 
gör. Det skulle kunna leda till att de inte vet hur de ska främja utvecklingsarbetet eller 
direkt eller indirekt motarbetar utvecklingsarbetet för att de inte har fått tillräcklig eller rätt 
information. 
 
7.4. Förbättringsplanen  

7.4.1 Syfte och mål 
Sammanfattningsvis har det från analysen konstaterats att det är det otydliga syftet som 
påverkar utvecklingsarbetet mest och orsakerna till att det arbetet skjuts upp. För att 
förändringar, som utveckling innebär, ska lyckas behöver en tydlig vision, eller syfte för 
avdelningen, ha tydliggjorts och kommunicerats i hela organisationen (Jacobsen och 
Thorsvik, 2018, s.376). Utvecklingsavdelningen behöver därmed börja med att tydliggöra 
syftet. Syftet ska svara på varför avdelningen finns till och ledningen behöver vara överens 
om det syftet för att nästkommande arbete ska fungera. Om ledningen inte är överens om 
syftet kan det tyckas bli svårt att förmedla en tydlighet till resten av medarbetarna.  
 
Lean-modellen är även en modell som används i organisatoriska utvecklingar (Euchner, 
2018, ss. 15–16). Modellen bygger på ett kundfokuserat arbetssätt och där agila metoder 
används. Med agila metoder menas en metod som tar små steg i taget för att konstant 
kunna justera planen efter kundens behov och önskemål. I arbetet med agila metoder är det 
fortfarande viktigt att ha en tydlig riktning för arbetet (Picken, 2017, s.590). Det gäller även 
i att definiera sin kund och deras behov. Även om avdelningen bör planera sitt arbete är det 
viktigt att konstant utvärdera, inhämtade feedback och justera planen utifrån 
omständigheterna. Kontinuerliga förbättringar, vilket det arbetet bidrar till, påpekar 
Magnusson, Kroslid och Bergman (2003, s.58) som en viktig del i förbättringsarbeten. Att 
ständigt följa upp är även någonting som presenteras i DMAIC-modellen som ett viktigt 
arbete för att se till så att arbete som utförts har gjort en positiv skillnad och för att kunna se 
vad som ska justeras, för att ständigt förbättra sin verksamhet (Bergman och Klefsjö, 2015, 
s.46; Magnusson, Kroslid och Bergman2003, s.58). 
 
Syftet ska i sin tur genomsyra hela arbetet på avdelningen (se figur 6, s.12). Ett tydligt 
definierat syfte leder i sin ur till att arbetet blir enklare att prioritera arbetet (Covey, 2015, 
s.127). Det blir i sin tur enklare att påvisa vilket arbete som är behövligt och leder till att 
uppnå syftet och arbetsmoment som inte leder till att uppnå syftet. Att definiera syftet går 
under det första steget i DMAIC-cykeln (se figur 2, s.3), som innebär att arbetet är 
beroende av att det definieras vad som ska förbättras (som kan likna vid ett tydliggörande 
av syftet). I definieringsfasen behöver även kunden definieras, vilket innebär vem 
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avdelningen ska arbeta för. Det i sin tur ska leda till att avdelningen riktar in sitt arbete 
utifrån kundens behov (Bergman och Klefsjö, 2015, s.41).  
 
För att syftet ska kunna kommuniceras i hela organisationen, eller åtminstone i hela 
avdelningen, kan måldelning användas. Måldelningen syftar till att organisationen ska ha 
mål på alla plan (lednings, grupp- och individnivå) och som ska uppfylla organisationens 
syfte (Bergman och Klefsjö, 2015, s.449). Det är också viktigt att det klargörs vem som ska 
göra någonting, hur målen mäts och när det ska följas upp, vilket kan göras genom 
SMARTa mål. Desto smartare målen är desto större chans blir det också att målen uppföljs, 
och i sin tur bidrar till syftets uppfyllande (Bergman och Klefsjö, 2015, s.439; Tonnquist, 
2016, s.54; Mc Glynn och Kelly, 2017). SMARTa mål ska vara specifika, mätbara, 
accepterade, realistiska och tidsatta. Från gruppintervjun med styrgruppen presenterades 
sex olika mål för avdelningen (se tabell 9). Målen som presenteras är inte SMARTa. 
Avdelningen behöver även fundera på hur de ska säkerställa att de arbetar mot målen och 
när de ska göra det. För att målen ska bli SMARTa skulle de kunna formuleras på likande 
sätt som följande exempel: 
 
Tabell 9: 
Exempel på SMART mål 
Målkategori Beskrivning 
Vad Avdelningen har testat tre nya arbetssätt 

innan 20 december 2020 
Hur  Avdelningen ska följa upp arbetet i 

enlighet med en rapporteringsmall 
När Rapporteringsmallen ska dokumenteras på 

måndagar varannan vecka av en senior 
sjuksköterska. Rapporteringen ska sedan 
följas upp av avdelningschefen, månadsvis. 
Lämpligen på månadsmötena med 
medarbetarna.  

Not: Tabell med ett exempel på ett SMART mål som kan kopplas till Utvecklingsavdelningens nuvarande mål 
med att testa nya arbetssätt. 
 
7.4.2 Styrning och ledarskap 
Jacobsen och Thorsvik (2018, s.388) påpekar att ledarskap är en rad handlingar som har för 
avsikt att få andra människor att göra någonting och ska samtidigt uppnå organisationens 
mål. På avdelningen har det identifierats att arbetsgruppen befann sig på stadie 1 i 
grupputvecklingen. Ledarskapet har identifierats som låg styrning där målen är otydliga och 
därmed blir svåra att uppnå, vilket i sin tur är negativt för medarbetarnas utveckling och 
arbetsprestation på avdelningen. Ledningen ska i enlighet med hörnstensmodellen (se figur 
3, s.4) även skapa förutsättningar för medarbetarnas delaktighet.  
 
I enlighet med McClellands behovsteori behöver medarbetares behov tillgodoses innan 
deras arbetsprestation kan förbättras (Arnolds och Boshoff, 2008, ss.57–59; Rybnicek, et 
al., 2019, s. 445). Sandberg (2011, s.142) menar vidare på att underprestation på 
arbetsplatser oftast beror på att det finns ett otydligt informationsflöde, prestige hos 
medarbetarna, otydliga mål och otydlig styrning snarare än otillräckliga resurser. Från 
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intervjuer, observationer och dokumentstudier har det framkommit att både syftet och 
målen för avdelningen är otydliga. Syftet och målen bör alltid vara tydliga i 
förändringsarbeten (Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.377). Med tanke på att arbetsgruppen 
tolkades befinna sig i stadie ett i grupputvecklingen är behovet av tydlighet även ännu 
större nu än om de hade varit i ett högre stadie i grupputvecklingen (Wheelan, 2013, s.24). 
 
Ledningen behöver sammanfattningsvis bli mer tydliga kring vem som ska göra vad, när 
det ska göras och i viss mån hur det ska göras. Ledningen behöver rikta sina uppgifter mot 
sådant som kan kopplas till chefskapet eller det administrativa ledarskapet (Alvesson och 
Spicer, 2016, s.24; Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.390). Med det menas exempelvis att ha 
en tydligare planering och organisering av arbetet, vilket i början kan innebära att de 
behöver driva på sina anställda, se tabell 2 (Alvesson och Spicer, 2015, s.23; Bergman och 
Klefsjö, 2015 s.401). Det handlar också om att makten ska vara koncentrerad till ledningen 
eftersom de bör sätta tydliga ramar och riktlinjer (Jacobsen och Thorsvik, 2018, s.390), som 
exempelvis görs genom måldelning och att syftet med avdelningen tydliggörs. Proaktivitet 
(vana 1) innebär också att ledaren ser lösningar, fokuserar på sådant som hen kan påverka 
och agerar utifrån vad hen kan göra (Covey, 2015, s.107–110). Från workshopen som 
gjordes på avdelningen har det framkommit att medarbetarna önskar att alla på avdelningen 
ska se positivt på saker och ting och inte ta ut händelser i förväg. Värt att nämna är att 
workshopens svar inte gör skillnad på om det är från ledningen eller andra kollegor som ett 
sådant beteende har noterats. Med det sagt skulle ledningen däremot kunna ses som 
förebilder och de som ska leda arbetsgruppen. Om de poängterar och uppmuntrar till att 
rikta fokus på sådant som medarbetarna kan påverka skulle det kunna bidra till ett 
positivare arbetsklimat.  
 
Jacobsen och Thorsvik (2018, s.390) påpekar vikten av balans i arbetet, vilket kan tolkas 
till att medarbetarna behöver tryggheten för att kunna göra någonting som är nytt. Det är i 
sin tur viktigt att komma ihåg att alla människor behöver vila (Wheelan, 2016, s.127). 
Covey (2015, s.307) påpekar också att människor behöver vila på fyra olika plan, hjärta, 
själ, kropp och huvud (se figur 10, s.21). Medarbetarna är även i extra behov av bekräftelse, 
på grund av vilket stadie de befinner sig i (Wheelan, 2016, s.128), vilket egentligen kopplas 
mer till ledarskap än chefskap. Nedan summeras vad avdelningen bör arbeta med. 
 

1. Tydliggöra syftet15 (varför avdelningen finns till) och se till så att syftet är rätt 
definierat och överenskommet inom ledningen 

2. Sätt upp mål som bidrar till uppfyllandet av syftet. Kommunicera målen i hela 
organisationen genom måldelning med SMARTa mål. 

3. Tydliggör ledarskapet, tydligare styrning (som kommer genom att uppfylla punkt 1–
2), uppföljning och bekräftelse. Planera arbetet utefter målen och tydliggör vem 
som ska göra vad och när. 

 
8. Reflektion 

Under studien har det undersökts hur avdelningen arbetar kopplat till avdelningens syfte 
och mål. Studien syftade även till att presentera förslag på hur avdelningens arbete skulle 
                                                 
15 Från det avslutande mötet med avdelningen framkom det att avdelningen har kommit en bit på vägen 
gällande att definiera sitt syfte. Informationen förändrade inte analysen.  
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kunna förbättras. Resultatet och analysen har bidragit med ett tydliggörande av 
avdelningens arbete, vilket var ett av syftet med studien. Studien presenterar hur arbetet 
bidrar, eller inte bidrar till uppfyllandet av de mål och det syfte som avdelningen 
presenterade. Slutsatserna som drogs är av teoretisk art, vilket innebär att ett praktiskt 
genomförande av det som presenteras inte har genomförts inom ramen för examensarbetet. 
I slutskedet av arbetet har avdelningen informerat om att de har påbörjat arbetet med ett 
tydliggörande av syftet och målet, utifrån examensarbetets tydliggörande. Hur 
arbetsgruppen på avdelningen uppträdde har många gånger kunnat liknas vid vad som 
beskrivs av Wheelan (2016) som beteenden under den första fasen. McClellands (Arnolds 
och Boshoff, 2008, ss.56–57) behov, makt, samhörighet och prestation, har också kunnat 
identifierats på ett tydligt sätt. Studien har inte studerat medarbetarnas motivation och 
drivkraft kopplat till deras arbetsprestationer, förutom det som ryms inom Wheelans och 
McClellands teorier. Den ekonomiska vinsten av tydlighet gällande mål och syfte har heller 
inte studerats. 
 
Metoderna som användes har upplevts fungera på ett tillfredsställande sätt, då de gav svar 
på det som metoderna användes till. Under en del tillfällen hade det önskats att metoderna 
användes på andra sätt, som exempelvis under gruppintervjun med styrgruppen. Vilket i sin 
tur skulle kunna ha bidragit till ett mer tillförlitligt datamaterial. Det hade också önskats 
genomföra mer analyser mellan datainsamlingarna för att kontinuerligt säkerställa att fokus 
för metoderna användes rätt. I studien användes ingen kvantitativ metod. En kvantitativ 
metod skulle kunna bidra till ett tydliggörande gällande exakt hur mycket medarbetarna 
arbetade efter olika uppsatta kategorier. Det fanns en tanke kring att använda en kvantitativ 
metod under observationerna, men under observationerna upplevdes det för svårt att 
genomföra då flera medarbetare observerades samtidigt och kategorier att kvantifiera 
observationerna efter inte hade tydliggjorts. 
 

9. Slutsatser 
 
9.1 Slutsatser 
Till examensarbetet har följande frågeställningar använts: 
 

1. Vad är syftet med Utvecklingsavdelningen? 
2. Hur arbetar avdelningen? 
3. Hur kan avdelningens arbete förbättras? 

 
Studiens slutsats är att syftet för Utvecklingsavdelningen var otydligt definierat. Det i sin 
tur berodde på att ledningen inte hade kommit överens om eller inte hade diskuterat vad 
syftet med avdelningen var. Arbetet på avdelningen noterades vara patientfokuserat, vilket 
delvis uppfyller syftet. Däremot hade utvecklingsarbetet åsidosatts, vilket i sin tur 
analyserades delvis bero på det otydliga syftet för utvecklingsarbetet. 
 
Till förbättringsförslaget punktades tre områden, vilka presenteras i tabell 11 
 
Tabell 10: 
Förbättringsförslagen för Utvecklingsavdelningen 
Kategori Beskrivning 
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Syfte Tydliggör syftet och se till att det är rätt 
definierat och överenskommet inom 
ledningen 

Mål Sätt upp mål som bidrar till uppfyllande av 
syftet. Kommunicera målen i hela 
organisationen genom måldelning med 
SMARTa mål 

Ledarskap Tydliggör ledarskapet. Tydligare styrning, 
uppföljning och bekräftelse. Planera arbetet 
utefter målen och tydliggör vem som ska 
göra vad och när 

Not: Tabell som ska visualisera kategorierna som ingår i förbättringsförslaget.  
 
9.2 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning/arbete 
Under studiens tid uppkom en del frågor som inte fokuserades på just i den här studien. 
Följande frågor och funderingar uppkom och ett fortsatt arbete eller vidarestudier inom 
områdena föreslås göras. 
 

- Vad som motiverar medarbetarna. Det hade varit intressant att se till hur 
motivationen i senare skede kunnat påverka arbetet på avdelningen.  

- Hur stort ett tydliggörande av syftet och målen skulle kunna påverka medarbetarnas 
effektivitet.  

- Hur avdelningens ekonomi påverkas av tydliggörande av deras syfte och mål. 
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