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FÖRORD 
 

Ett stort tack till våra opponenter och vår handledare Charlotta Bay för givande seminarium och 

handledningstillfällen. Tack vare er har vi ständigt förbättrats. Vi vill även tacka Siri Uhrnell för en 

ingående granskning av uppsatsen innan inlämning. 

 

Ert engagemang sammanfattas bäst i form av en haiku: 

 

 

 

Många kloka ord 

Synade i fogarna 

Kritik är kärlek  
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SAMMANDRAG 
Majoriteten av förändringsarbeten misslyckas på sikt. Trots det utgör bevarandet av dessa en liten del 

av forskningen inom förändringsarbete och baseras på organisatoriskt perspektiv. Ur ett sociologiskt 

perspektiv ses individen som central i bevarandet av förändringar. Av den anledningen syftar 

uppsatsen till att undersöka drivkrafter bakom bevarandet ur ett individuellt perspektiv. I besvarandet 

har vi utgått från teorier som beaktar långsiktighet, vilka har resulterat i nio potentiella drivkrafter som 

prövats genom en fallstudie på en svensk akutmottagning och deras arbete med ständiga förbättringar 

(modifiering av Lean). Utifrån det har två drivkrafter identifierats: en möjlighet att kunna bidra med 

förändringar och en förståelse för hur processer och beteende leder till de värderingar som individen 

delar med organisationen. Den senare beror på tre delar: delade värderingar, förståelse och att kunna 

bidra. Personalens engagemang har varit avgörande vid fallstudiens förändringsbevarande och det 

förefaller därmed rimligt att fortsätta komplettera forskningen med ett individuellt perspektiv.  

 

NYCKELORD  
Ekonomistyrning; förändringsarbete; institutionalisering; internalisering; Lean; sjukvård 
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1 INLEDNING 
Till följd av ökad global konkurrens, teknisk utveckling och sammanslagningar av bolag har företag 

ett kontinuerligt förändringsbehov (Appelbaum, Habashy, Malo & Shafiq 2012; Jacobs 2002). Detta 

har i sin tur resulterat i ett ökat intresse för forskning kring förändringsarbete, både kring förståelse 

och praktisk tillämpning. Syftet är att organisationer ska kunna behandla potentiella orosmoment i ett 

tidigt stadium och således arbeta runt dem för en framgångsrik implementering (Kasurinen 2002). En 

framgångsrik implementering behöver däremot inte betyda en bevarad förändring. Bevarandet 

behandlades teoretiskt redan 1951 av Kurt Lewin då han lyfte konceptet att frysa en förändring för att 

kunna åstadkomma hållbarhet (Lewin, 1951 i Buchanan et al. 2005). Trots inslag av långsiktighet 

inom forskning kring organisationsförändring har nutida granskningar av förändringsarbeten visat att 

upp till 80 procent misslyckas med att långsiktigt bevara förändringar (Appelbaum et al. 2012; Jacobs 

2012). Trots den höga andelen misslyckade förändringsarbeten påpekar ovannämnda forskare att 

mängden av den typen av ramverk är begränsad i relation till forskning kring implementering. 

Forskningen tros ha blivit lidande bland annat på grund av att modeller som beaktar bevarandet inte är 

lika karriärmässigt uppfyllande som implementeringsfrågor (Buchanan et al. 2005). 

 
Det finns ett antal modeller som beaktar förutsättningar för förändringars långsiktighet och som 

beskriver vilka steg organisationer ska följa upp implementering med. Den gemensamma nämnaren 

för långsiktighet inom dessa modeller är en institutionalisering av beteendet förändringen försöker 

framkalla (Kotter 1995; Todnem 2005; Jacobs 2002; Searcy 2012; Mento et al. 2002). 

Institutionaliserat beteende i organisationer är de handlingar som utförs av två eller flera personer, 

och är en del av den dagliga funktionen i organisationen (Jacobs 2002 s. 179). Modellerna förklarar 

att institutionalisering är av stor vikt för hur väl en förändring kan bibehållas inom en organisation 

men behandlar inte ämnet djupare. Av befintliga modeller för institutionalisering är det enbart en 

modell, framtagen av Cummings och Worley, som identifierar avgörande faktorer för 

institutionaliseringsprocessen (Jacobs 2002). De redovisar fem olika indikatorer till graden av 

institutionalisering som vidare kan användas för att undersöka på en organisatorisk nivå hur väl en 

förändring har förankrats (Cummings & Worley 2009). Modellen beskriver behovet av och vägen till 

en acceptans på organisatorisk nivå, men saknar diskussion kring individens delaktighet och 

drivkrafter för att nå dit. 
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1.1 PROBLEMATISERING 
Vid ett antal undersökningar av förändringsprocesser har personalens delaktighet visat sig avgörande 

för bevarandet (Searcy 2012; Kotter 1995). Dessa undersökningar saknar teoretisk anknytning och 

deras slutsatser är därför ett resultat av deras observationer. Den mest uppmärksammade av dem är 

Kotters flerstegsmodell för förändring (1995). Med modellen påpekar Kotter att förändringsarbete kan 

omkullkastas efter implementeringsfasen om den inte institutionaliseras. Kritik har riktats mot hur 

långsiktighet enligt modellen uppnås, både gällande de faktorer den innehåller och de den utelämnar 

(Penrod & Harbor 1998; Searcy 2012; Appelbaum et al. 2012). En liknande undersökning fann att 

bevarandet var ett resultat av att personalens gavs äganderätt till förändringen (Searcy 2012). Till följd 

av att de kunde bidra ville de bidra. Searcy och Kotter har därmed bidragit med individuella 

drivkrafter i institutionaliseringsprocessen men bristen på teoretisk anknytning och de kvantitativa och 

kvalitativa bristerna gör att de behöver prövas vidare. Det faktum att teoretiskt anknutna modeller 

inom forskning kring förändringsarbete inte har identifierats indikerar på vilket stadium forskningen 

inom förändringsarbete befinner sig i. Forskningsområdet är till följd i behov av komplettering från 

andra områden för att förstå de individuella drivkrafterna.  

 

Inom sociologi används begreppet internalisering vilket motsvarar institutionalisering men på en 

individnivå. Det innebär följaktligen att det krävs en process på individnivå för att åstadkomma en 

förändring. Denna internaliseringsprocess ska senare utmynna i förändrade värderingar och 

tankemönster i linje med förändringen (Baxter & Chua 2003; Kelman 1958). Det betyder att en 

internalisering på individnivå krävs, snarare än enbart institutionalisering som redovisat ovan, för att 

förändring ska kvarstå. För att undersöka individuella drivkrafter tycks det därför vara relevant att 

sammanföra forskning inom förändringsarbete med den inom sociologi.  

 

Majoriteten av förändringsarbeten misslyckas praktiskt och frågor kring vad institutionalisering är 

beroende av står obesvarade. Allt fler undersökningar pekar på att personalen har en avgörande roll. 

En summering av individuell delaktighet utifrån forskning kring förändringar och sociologi kan öka 

förståelsen för vad som driver personalen att arbeta med förändringar. Av den anledningen är vår 

forskningsfråga:  

 

Vilka är drivkrafterna på individnivå bakom institutionalisering av organisatoriska 

förändringar? 
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1.2 SYFTE 
Denna uppsats syftar till att få en större förståelse för hur organisatoriska förändringar bevaras genom att 

studera förändringsarbete ur ett individuellt perspektiv. Med hjälp av forskning kring förändringsarbete och 

internalisering ur ett sociologiskt perspektiv avser vi identifiera vilka drivkrafter som ligger bakom 

institutionaliseringen av organisatoriska förändringar på individnivå. I besvarandet av frågeställningen 

kommer vi utföra en fallstudie på en organisation där de sedan en tid tillbaka strävat mot att arbeta i 

enlighet med en ny managementfilosofi. Djupare förståelse för individens roll i 

institutionaliseringsprocessen bidrar med ett ytterligare perspektiv på långsiktighet i samband med 

förändringsarbeten. Vidare är det av praktisk relevans för chefer och förändringsagenter då det kan ge 

en bättre förståelse för personalens delaktighet i en förändringsprocess. 

 

1.3 DISPOSITION 
Följande avsnitt berör teori bestående av bakgrund och de teorier som senare används för analys. Den 

valda teorin är uppdelad i områdena strukturella faktorer och internalisering, vilka vidare har delats in 

i teman. Dessa har sedan summerats i en tabell som används som analysverktyg. Bortsett från 

metodavsnittet som följer efter teoriavsnittet är resterande delar i uppsatsen indelade enligt de två 

områdena. Empiriframställningen och tillhörande analys bearbetas därmed sammanslaget för de två 

områdena och summeras sedan i slutsatserna. Uppsatsen avslutas sedan med en diskussion kring 

praktiska och teoretiska bidrag samt förslag till framtida forskning.  

 

1.4 DEFINITION AV BEGREPP 
Institutionalisering. Institutionaliserat beteende i organisationer är de handlingar som utförs av två 

eller flera personer, och är en del av den dagliga funktionen i organisationen (Jacobs 2012, s. 179). 

En institutionaliserad förändring är med andra ord detsamma som en bevarad eller bibehållen 

förändring. För vidare analys har vi delat in institutionalisering i begreppen internalisering och 

strukturella faktorer. 

 

Internalisering. Process där en individ tar till sig en del av sin omgivning på ett personligt plan med 

hjälp av överensstämmande värderingar och agerar därav utan formella regelverk eller påtryckningar. 

Individens införlivande av värderingar samt att beteenden och idéer hänförliga till processen får 

egenvärde för individen (Kelman 1958).  
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Strukturella faktorer. De faktorer som spelar in i institutionaliseringen vilka inte är hänförliga till en 

internaliseringsprocess. Exempel på dessa kan vara incitamentssystem, befordringsmönster eller 

sociala strukturer, såsom statuspositioner och rollfördelningar (Nationalencyklopedin 2013). De utgör 

därmed olika strukturella anledningar till att individen vill underlätta bevarandet. 

 

Lean. En filosofi som, efter implementering, reducerar tiden från kundens önskan till leverans genom 

att eliminera orsaker till slöseri i produktionsflödet (Bhasin & Burcher 2006, s. 77). Lean innebär ett 

löpande effektiviseringsarbete med arbetsprocesser och kan anpassas utefter organisation. Det valda 

studieobjektet har applicerat delar av Lean och istället titulerat filosofin som ständiga förbättringar. 

Vad det praktiskt innebär förklaras under avsnittet Presentation av studieobjekt (4.1)  
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2 TEORI 
Teoriavsnittet inleds med en teoretisk bakgrund som sammanfattar Cummings och Worleys 

indikatorer för graden av institutionalisering. Teorierna för den senare analysen beaktar individens 

engagemang i institutionaliseringen och ordnas efter kategorierna strukturella faktorer och 

internalisering. Inom kategorierna kommer vad teorierna beskriver som drivkrafter utmynna i ett antal 

kriterier för institutionalisering. Avslutningsvis delas dessa kriterier in i olika teman och sammanfattas 

i en tabell för att skapa tydlighet under analys av empiri och ge ett ramverk för uppsatsen. 

 

2.1 TEORIBAKGRUND 
Hur förändringar institutionaliseras och blir en del av den vardagliga rutinen har enligt Cummings och 

Worley (2009) inte fått stort utrymme inom forskning kring organisationsförändring. De har till följd 

av detta konstruerat ett ramverk för att kunna identifiera faktorer och processer som möjliggör 

institutionaliseringen av nya förändringar. Vidare har de urskilt fem indikatorer på graden av 

institutionalisering. Dessa indikatorer kan i sin tur användas för att bedöma hur väl en förändring 

bevaras inom en organisation och pekar därmed på vad som är viktigt för en lyckad förändring. Dessa 

indikatorer är: 

1. Kunskap. Kunskap är ett tecken på om medlemmar i organisationen har insikt i vilka 

beteenden som förändringen medför. Det undersöks därför om medarbetarna har tillräcklig 

kunskap för att agera enligt dessa beteenden och är medvetna om konsekvensen av de 

beteendena. 

2. Användande. Punkten användande ser till huruvida beteendena utförs och i vilken 

utsträckning, exempelvis andel medlemmar som rutinmässigt utför dem. 

3. Preferenser. Preferenser åsyftar medlemmarnas acceptansnivå för förändringen, med 

undantag för acceptans på grund av grupptryck och negativa externaliteter. Begreppet omfattar 

däremot inte vad acceptansen beror av och om det rör sig om en acceptans för förändringen 

eller för vad som specifikts har implementerats. 

4. Normativ konsensus. Det här en indikator på om medlemmarna samtycker gällande 

riktigheten och rimligheten av förändringen, och därmed om förändringarna har blivit en del 

av den normativa strukturen. Detta kan utläsas av till vilken grad gruppen känner att de borde 

stötta förändringsarbetet. 
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5. Överenstämmelse gällande värderingar. Med värderingar menas åsikter om hur 

organisationen borde och inte borde agera. Denna indikator fokuserar alltså på att personalens 

värderingar ska stämma överrens med vad förändringen står för värderingsmässigt. 

 

De fem indikatorerna följer enligt Cummings och Worley (2009) en förutbestämd ordning och kan 

enbart ske i enlighet med numreringen. I och med det förekommer alla fem om det går att identifiera 

en överensstämmelse gällande värderingar. En förändring är inte fullt ut institutionaliserad förrän alla 

fem delar är påtagliga. Vidare innebär den förutbestämda ordningen att kunskapen är en förutsättning 

för övriga indikatorer och spelar således en större roll. Enligt modellen bör därmed organisationer 

fokusera på utbildning vid olika organisatoriska nivåer (Jacobs 2002). Direkt kritik riktad mot 

modellen har inte kunnat identifieras, dock har författarna själva riktat kritik mot teorier som har 

agerat grund för ramverket. De menar att dessa modeller och teorier saknar tillräckligt med empiriskt 

stöd och är i behov av att kritiskt granskas (Cummings och Worley 2009). Modellen beskriver 

visserligen behovet av acceptans och dess roll i institutionaliseringsprocessen men beaktar inte 

individens drivkrafter för acceptans. Den återspeglar därför de brister med befintlig forskning som 

beskrivits i problematiseringen.  

 

2.2 STRUKTURELLA FAKTORER 
För att hitta avgörande faktorer för bevarandet av organisationsförändring utöver internalisering har vi 

har gått igenom forskning inom förändringsarbete som på något sätt tar upp långsiktighet och 

individuella attityder. De valda teorierna belyser ett antal drivkrafter vardera för förändringens 

institutionalisering och genom det bevarande. 

 

2.2.1 INSTRUMENTELLA	  SKÄL	  
Herbert Kelman (1958) diskuterar tre attityder som påverkar individuellt engagemang. Inom 

definitionen av strukturella faktorer identifierar han två olika attityder; tillmötesgående och 

identifiering. Tillmötesgående innebär att individen har accepterat ett beteende då denne förväntar sig 

en fördelaktig reaktion eller förväntar sig undvika en negativ sådan. Identifieringen rör sig om en 

tillhörighet och viljan att upprätthålla en relation med andra medlemmar, antingen inom en grupp, ett 

yrke eller en enskild individ. Individen betraktar alltså inte förändringen som en drivkraft i sig. 

Kelmans tredje och sista attityd beskrivs på grund av dess karaktär närmare under avsnittet 

internalisering. De attityder som agerar strukturella drivkrafter är därmed: 
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• För att få en fördelaktig relation eller undvika bestraffningar och ogillande från en individ 

eller grupp 

• För att identifiera och upprätthålla relationer med en grupp eller annan individ 

 

2.2.2 INFLYTANDE	  
I syfte att identifiera vad som möjliggjorde en institutionalisering av en organisationsförändring har 

Dwayne Searcy (2012) studerat två organisationer som signifikant förbättrat sina ekonomiska resultat 

till följd av införandet av en ny managementmetod. Undersökningen pekade på att en väl genomförd 

rollfördelning och en utbildning anpassad till mer än 90 procent av personalen var av betydelse. 

Utbildningen resulterade framför allt i att medlemmarna förstod sina roller och sin delaktighet i 

arbetet, vilket skapade ett personligt ansvar för resultatet. Den främsta anledningen till bevarandet var 

att ge linjearbetarna äganderätten till förändringen (Searcy 2012, s. 54). Ledningen uttryckte att 

idéerna kring förbättringsområden skulle komma från golvet. I takt med att linjearbetarna kunde se att 

deras bidragande ledde till förändringar accepterade de förändringen och blev motiverade till att 

fortsätta utveckla organisationen. Searcys modell är ett resultat av induktiv forskning och saknar 

därmed likt Kotters förändringsmodell teoretiskt stöd. Trots dess induktiva hållning är Searcys 

slutsatser ett viktigt bidrag till förståelsen för det individuella deltagandet i bevarandet av 

förändringsarbete. Påståendet baseras på Cummings och Worleys (2009) uttryckta behov av praktisk 

tillämpning av modeller och slutsatser inom forskning för förändringsarbete. De drivkrafter som är 

hänförliga till inflytande summeras enligt följande: 

• Förståelse för vad individen kan tillföra gruppen i form av kompetens och sakkunnighet 

• Individen upplever ett ansvar för gruppens arbete till följd av sin roll  

 

2.2.3 RESULTATFOKUS	  
Trots att den enbart är byggd på egen empiri och därmed saknar utomstående referenser är John 

Kotters förändringsmodell en av de mer framgångsrika såväl praktiskt som akademiskt (Appelbaum et 

al. 2012). Till skillnad från många liknande modeller uppmärksammar Kotters modell 

institutionalisering och därigenom långsiktighet, snarare än enbart implementering. Kotter lyfter två 

faktorer för institutionaliseringen (1995) där den första syftar till att undvika misstolkningar av vad 

förändringen har lett till genom att koppla specifika handlingar, attityder och beteenden till resultat. 

Det är med andra ord ett resultatfokus och inte en förståelse för förändringen i sig som förespråkas. 

Den andra delen trycker på att relevanta beteenden för förändringen ska värderas för befordran, vilket 
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ska leda till att kommande generationer av chefer bevarar organisationsförändringen. Genom detta 

uppmuntras individer på alla nivåer till önskade beteenden oavsett värderingar och förståelse. Utöver 

bristen på utomstående källor har Kotters modell även kritiserats för att den saknar aspekterna 

engagemang och motstånd, något som torde påverka bevarandet enligt Appelbaum et al. (2012). Kritik 

har också riktats mot att resultatfokus kan vara missvisande och istället skapa motstånd från 

personalen (Penrod & Harbor 1998). Drivkrafterna från Kotters modell sammanfattas enligt följande: 

• Medveten om resultaten som arbetet genererar, oberoende av förståelse för hur 

• Karriärmöjligheter för personer som är engagerade i förändringsarbetet 

 

2.3 INTERNALISERING 
Tidigare forskning inom sociologi visar på vikten av internalisering vid anammande av förändringar 

och på grund av det bevarande av organisatoriska förändringar (Dambrin, Lambert & Sponem 2007). I 

syfte att skapa en bredare förståelse för internalisering har olika teorier som behandlar fenomenet 

valts. I första hand har teorier som behandlar både internalisering och strukturella faktorer valts, 

däribland Kelman (1958) och Kostova och Roth (2002). Då undersökningens syfte rör 

förändringsbevarande så har det teoretiska underlaget även kompletterats med Bourdieus uppfattning 

av rutinmässigt agerande. 

 

2.3.1 VÄRDERINGAR	  

I avsnittet 2.2.1 Instrumentella skäl beskriver Herbert Kelman (1958) tre individuella attityder. Den 

tredje attityden lägger vikt vid handlingens innebörd för individen. Kelman menar att internalisering 

sker då en handling eller dess innebörd får ett egenvärde för individen. Den föreslagna handlingen 

måste alltså stämma överens med individens tidigare värderingar eller anpassas till den grad att dessa 

stämmer överens. Vidare menar Kelman att beteenden kan anammas genom att deras innebörd är 

fördelaktiga för individens behov. Följaktligen får beteendens innebörd och dess relation till tidigare 

värderingar stor vikt för internalisering (Kelman 1958). Liknande Kelman menar Kostova och Roth 

(2002) att internalisering sker genom positiva uppfattningar av vad ett värdeskapande beteende 

medför. Att innebörden av handlingen är värdeskapande är relevant även här, men till skillnad från 

Kelman lägger Kostova och Roth vikt vid att värdet för en enhet, snarare än enbart en individ, görs 

tydlig. Från Kelman och Kostova och Roth hämtas följande kriterier: 

• Värderingar hänförliga till förändringen har ett egenvärde för individen 
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• Individen ser hur idéer och handlingar är värdeskapande för dennes eller gruppens behov 

 

2.3.2 RUTINER	  
För att komplettera tidigare synsätt som till stor del är hämtat ur institutionell forskning används 

sociologen Pierre Bourdieus uppfattning om rutinmässigt agerande. Bourdieu (1977) menar att ett 

visst tankemönster skapas i anslutning till en specifik roll. Det kan liknas vid en tankemässig karta 

som omedvetet styr individens beteende och beskrivs som ett system av omflyttbara tankemönster 

(Bourdieu 1977). Dessa tankemönster formulerar handlingsmönster i förhållande till olika situationer 

som individen ställs inför och kommer därför att vara vägledande. Ett naturligt tillvägagångssätt 

skapas. Genom upprepandet av handlingar skapas alltså ett vanemässigt förhållningssätt till en 

organisations återkommande uppgifter. Med tid internaliseras systemet av handlingar och blir givna 

för individen oberoende av formella instruktioner (Baxter & Chua 2008). När grunden för detta 

tankemönster har lagts för en grupp människor har det skapats en objektiv konsensus kring vad som är 

acceptabelt beteende. Genom detta ges varje aktör inom en organisation ett sätt att se och reagera på 

olika processer (Bourdieu 1997). Den potentiella drivkraften som testas blir därmed: 

• Handlingar i linje med förändringen och tankemönster bakom dessa tas för givet. Ett 

vanemässigt tillvägagångssätt framstår 
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2.4 SUMMERING AV DRIVKRAFTER FÖR INSTITUTIONALISERING 
Nedanstående modell är den analysmodell som används för att studera drivkrafterna bakom individens 

institutionalisering av organisatoriska förändringar. De totalt nio kriterierna är uppdelade utefter 

strukturella faktorer och internalisering. Modellen har i samband med intervjuerna översatts till 

påståenden som är lättare att relatera till. Påståendena går att finna under operationaliseringen där vi 

beskriver hur de teoretiska kriterierna ska kunna identifieras i praktiken. 

 

Strukturella faktorer Internalisering 

Instrumentella skäl 

• För att få en fördelaktig reaktion eller undvika 
bestraffningar och ogillande från en individ 
eller grupp 

• För att identifiera och upprätthålla relationer 
till en grupp eller annan individ 

Inflytande 

• Förståelse för vad individen kan tillföra 
gruppen i form av kompetens och 
sakkunnighet 

• Individen upplever ett ansvar för gruppens 
arbete till följd av sin roll 

Resultatfokus 

• Medveten om resultaten som arbetet 
genererar, oberoende av förståelse för hur 

• Karriärmöjligheter för personer som är 
engagerade i förändringsarbetet 

Värderingar 

• Värderingar hänförliga till 
förändringen har ett egenvärde 
för individen 

• Individen ser hur idéer och 
handlingar är värdeskapande för 
dennes eller gruppens behov 
 
Rutiner 

• Handlingar i linje med 
förändringen och tankemönster 
bakom dessa tas för givet. Ett 
vanemässigt tillvägagångssätt 
framstår 
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3 METOD 
3.1 VAL AV STUDIEOBJEKT 
Vid valet av studieobjekt för vår empiriska insamling har vi studerat ett förändringsarbete som är 

beroende av engagemang från medarbetare för bevarandet. Till följd har vi fokuserat på införandet av 

Lean, ett styrmedel som definieras både som ett verktyg och en filosofi (Bhasin & Burcher 2006). 

Lean innebär kontinuerliga effektiviseringar av arbetsprocesser genom att medarbetare aktivt 

identifierar vad som kan utvecklas. Att bevara Lean innebär i och med det inte bara ett sätt att utföra 

saker utan uppmuntrar även ett sätt att tänka och ifrågasätta (Bhasin & Burcher 2006). 

 

Lean har uppstått i samband med masstillverkning och faller sig följaktligen naturligt i den typen av 

industrier. Till följd av sitt ursprung möts filosofin dock stundtals av motstånd. Ett fall som 

dokumenterats i media är införandet av Lean inom den svenska sjukvården (Zaremba 2013). Artikeln 

pekar i sin tur på svårigheter med att engagera vårdpersonalen till följd av kritik från personalen. Trots 

detta har förbättringsarbete inom den svenska sjukvården lett till positiva resultat och tycks ha 

institutionaliserats då det förekommer dagligen ett decennium efter introduceringen (Linjechef A och 

Linjechef B). Genom att testa frågeställningen i en miljö som kan medföra särskilt motstånd för 

individens internalisering kan vi på ett tydligare sätt resonera kring dess roll och eventuella 

svårigheter. Följaktligen har valet fallit på den svenska sjukvården. 

 

För att undersöka de individuella drivkrafterna bakom institutionaliseringen har vi identifierat sjukhus 

och avdelningar som anses ha lyckats bättre än övriga. Vid Lean Healthcare 2013 som är en årlig 

utbildning för chefer inom sjukvården bjöds deltagare in till workshops på avdelningar som agerar 

föredöme. Eftersom att avdelningarna anses vara föredöme bedöms de vara relativt framstående och är 

lämpliga avdelningar för vår fallstudie. Avdelningarna beskrivs i informationsbladet inför konferensen 

enligt följande: 

 

Avdelning A. Alla vill ha förbättringar men ingen vill ha förändring! Men med ett tydligt ledarskap, 

avsatt tid för ansvarig flödesledare och engagerade medarbetare går det att genomföra (Lean 

Healthcare 2013). 
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Avdelning B. Med engagerade ledare och medarbetare ”vågade” avdelningen göra en nystart i 

flödesarbetet. Ledtider har kortats, tillgängligheten för patienterna har ökat och arbetsklimatet har 

blivit mycket bättre (Lean Healthcare 2013). 

3.2 VAL AV METOD 
Syftet med undersökningen är att diskutera vilka drivkrafter som ligger till grund för en 

institutionaliseringsprocess på individnivå. Till följd av det berör frågorna hur individen resonerar, 

upplever och agerar i förhållande till förbättringsarbete. Då vi har frågor som kräver beskrivande svar 

är kvalitativa studier ett lämpligt tillvägagångsätt (Drogendijk 2009). Vid diskussioner kring 

individens uppfattning och attityd kan svaren se annorlunda ut beroende på faktorer såsom befattning, 

utbildning och chefer vilket kräver flexibilitet och anpassning i undersökningen. Vi har därför valt att 

använda oss av kvalitativa intervjuer som kan erbjuda den typen av flexibilitet (Bryman & Bell 2007).  

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi som intervjuare har ett 

underlag att utgå ifrån baserat på specifika teman (Bryman & Bell 2007). Då vi använder oss av 

flertalet teman innebär ett semistrukturerat upplägg att vi minimerar risken för att inte alla teman 

behandlas utan att styra respondenterna för mycket. Om det finns en tydlig idé för hur empirin ska 

analyseras är struktur att föredra även i intervjuerna (Bryman & Bell 2007), vilket har identifierats i 

samband med intervjuprocessen. Respondenterna har känt starkt för olika delar av intervjun och velat 

diskutera det vidare. Vid de tillfällena har det semistrukturerade upplägget varit ett bra stöd för att 

kunna gå vidare och fokusera på relevanta områden för frågeställningen. Struktur är även viktigt då vi 

undersöker två olika avdelningar och vill säkerställa en jämförbarhet. De olika avdelningarna har olika 

prioriteringar och till följd hade det utan struktur blivit svårare att naturligt diskutera samtliga 

områden. Avslutningsvis har vi även haft ett antal påståenden i enkätform som de tillfrågade har fått 

fylla i för att se om de resonerar annorlunda när vi presenterar specifika drivkrafter.  

 

3.3 INSAMLING AV DATA 
Med hjälp av tidigare beskrivna drivkrafter har vi vänt oss till ett sjukhus för att undersöka vilka som 

praktiskt har påverkat personalen. Följaktligen har vi använt oss av en deduktiv forskningsansats 

(Bryman & Bell 2007). För att samla in underlag om det praktiska arbetet med ständiga förbättringar 

på avdelningarna har vi inledningsvis utfört semistrukturerade intervjuer med två linjechefer 

(Appendix 1.2). Svaren har sedan använts som underlag för empirisk bakgrund samt påverkat de 

frågor som riktar sig mot respondenterna för den empiri som agerar underlag för analys. Genom det 
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har vi fått en bättre förståelse för arbetet med ständiga förbättringar på avdelningarna och det har gett 

oss större insikt i hur resterande intervjuer bör utformas. Den kvalitativa undersökningen av 

personalen har skett genom semistrukturerade intervjuer med nio anställda, varav två undersköterskor, 

en läkare och sex sjuksköterskor.  

Den kvalitativa insamlingen har kompletterats med en avslutande enkät där respondenterna fått 

bedöma hur väl de olika drivkrafterna stämmer överens på dem själva (Appendix 1.3). Syftet med 

enkäten är att förtydliga tidigare svar och den har inte använts som fristående underlag för analys och 

slutsats. Vidare användes enkäten för att se om de kvantitativa svaren, där respondenten får ett direkt 

påstående att förhålla sig till, skiljer sig mot svaren i den kvalitativa delen. En diskrepans mellan 

enkätsvaren och uppfattningen av intervjun har indikerat skillnader mellan respondenternas allmänna 

uppfattning och vad de själva identifierar som personliga drivkrafter. Samtliga intervjuer har beaktat 

de teman som beskrivs under operationaliseringen och har diskuterats i den ordningsföljd de står 

skrivna. Detta har varit medvetet då en tidig diskussion angående värderingar och anledningar till 

förändringen kan påverka svaren kring strukturella faktorer. Initialt fanns en oro att personalen skulle 

känna att vi tog tid från deras arbete med patienter och därmed känna ett behov av att fatta sig kort och 

inte ta sig tid att tänka igenom svaren. Vi har kunnat undvika en situation där respondenterna vill 

påskynda intervjuerna av två anledningar. Dels genom att utföra intervjuerna på morgonen då inflödet 

av patienter är som lägst. Dels genom att cheferna har uppmuntrat till intervjuerna och tillåtit de som 

blir intervjuade att skjuta på andra arbetsuppgifter.  

 

3.4 TILLFÖRLITLIGHET OCH VALIDITET 
För alla former av empiriska studier är det viktigt att åstadkomma tillförlitlighet och validitet (Bryman 

& Bell 2007; Drogendijk 2009). Vårt val av kvalitativ undersökning skapar en större utmaning än vid 

kvantitativ, framför allt på grund av ett mindre strukturerat upplägg. Både tillförlitligheten och 

validiteten består av en extern och en intern del. Med extern tillförlitlighet menas möjligheten för 

andra att upprepa undersökningen med samma resultat. För att underlätta det har vi utförligt förklarat 

insamling av data samt genomgående använt tabellen för drivkrafter för en tydlig operationalisering 

och struktur. Den interna delen av tillförlitligheten uppmärksammar hur vi i vårt utförande är ense om 

vad vi ser och hör under empiriska insamlingen (Bryman & Bell 2007). Samtliga intervjuer har spelats 

in och transkriberats, vilket leder till att vi kan gå igenom intervjun upprepande gånger för att bekräfta 

svar samt använda oss av direkta citat. Utifrån transkriberingsdokumenten har vi sammanställt en 
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tabell indelad på våra teman och respondenter. Dessa har i sin tur sammanfattats i en tabell indelad i de 

två områdena strukturella faktorer och internalisering (Appendix 1.4). 

 

Med intern validitet berörs överensstämmelsen mellan empiri och teori (Bryman & Bell 2007). Det 

avgör i slutändan om vi mäter det vi avser mäta och om svaren är rimliga. För att lyckas med det krävs 

en tydlig operationalisering och att alla teoretiska begrepp behandlas i samtliga intervjuer, vilket 

uppnås genom användande av teman i underlaget med frågor. Vidare har vi utfört samtliga intervjuer 

tillsammans där vi har använt oss av olika roller. Den ena har lett intervjun och utgått från de på 

förhand konstruerade frågorna (Appendix 1.1). Den andra har fått utrymme att analysera hur svaren 

kommuniceras, resonera kring teorierna och därmed kunna ställa följdfrågor på intressanta aspekter. 

Det har också minskat risken för förvirring för de intervjuade. Vi har upplevt att det hjälpt oss undvika 

de problem som är associerade med ett semistrukturerat upplägg, framför allt risken med att frågorna 

missuppfattas och att respondenterna svarar på något annat än vad som avses med frågan. 

 

Extern validitet syftar till huruvida våra slutsatser kan överföras till andra kontexter, därmed om de är 

generaliserbara (Drogendijk 2009). Vi har medvetet undvikt användande av både Lean och sjukvård i 

problematisering och vid insamling av teori, vilket ökar graden av extern validitet. Generalisering i 

samband med kvalitativa intervjuer på ett begränsat antal respondenter ses i många fall som limiterad. 

Bryman och Bell menar att dessa problem uppstår vid generalisering för en population. Slutsatser i 

kvalitativa undersökningar ska istället bestå av teoretiska resonemang och förslag kring vidare 

forskning (2007, s. 424). 

 

3.5 VAL AV RESPONDENTER 
Vi har besökt studieobjektet vid tre tillfällen: vid det första genomfördes intervjuer med två linjechefer 

i syfte att få underlag till den empiriska bakgrunden. Övriga tillfällen besöktes de två avdelningarna. 

Till följd av deras yrke måste intervjuobjekten vara tillgängliga för patienter och därmed har vi 

intervjuat innan och i samband med morgonmötena då det normalt är färre patienter. I samband med 

mötena är sjuksköterskor, undersköterskor och läkare på plats och valet av respondenter har skett på 

plats. Detta har gett oss bra spridning bland personal och därigenom även nivån av engagemang för 

ständiga förbättringar, då cheferna inte har kunnat styra valet av respondenter för att påverka 

resultatet. Därmed har vi fått flera olika perspektiv på förändringsarbetet. Då syftet inte är att diskutera 

skillnader mellan organisatoriska nivåer och roller har vi valt att inte skilja på roller i sättet vi 
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benämner dem. Dock har vi under denna sektion tagit med roll, utbildning och tid på avdelningen för 

att öppna för möjligheten att i en diskussion kunna behandla hur det kan ha påverkat resultatet. För att 

respondenterna ska kunna öppna upp sig och dela med sig av personliga åsikter har vi inledningsvis 

berättat att de är anonyma samt frågat om de känner sig bekväma med att det spelas in i ett 

transkriberingssyfte, vilket samtliga respondenter har accepterat.  

 

3.5.1 RESPONDENTERNA	  

Avdelning A Avdelning B 

A1: Sjuksköterska, 22 år på sjukhuset 
 
A2: Sjuksköterska, 4 år på sjukhuset 
 
A3: Sjuksköterska, 2 år på sjukhuset,  

utbildad i ständiga förbättringar  
 
A4: Sjuksköterska, 5 år på sjukhuset 
 
A5: Läkare, 8 år på sjukhuset, 

flödesledare 

B1: Sjuksköterska, lite mer än 1 år på sjukhuset 
 
B2: Sjuksköterska, 5 år på sjukhuset, växlar 

mellan avdelningar. Med i processgrupp 
 
B3: Undersköterska, 28 år på sjukhuset, klinik-

ansvarig och med i processgrupp. Utbildad 
i ständiga förbättringar 

 
B4: Undersköterska, 17 år på sjukhuset, klinik- 

ansvarig med ansvar för inskolning. 
Utbildad i ständiga förbättringar 

 

3.6 OPERATIONALISERING 
Då syftet är att studera vad som driver individen i bevarandet av organisationsförändring och vår valda 

metod är kvalitativa intervjuer har vi valt att översätta de teoretiska drivkrafterna till påståenden som 

en respondent kan förhålla sig till. Genom att översätta kriterierna blir de mer begripliga och praktiskt 

anknutna, vilket gör dem mer undersökningsbara. De teman vi har använt oss av genomgående i 

uppsatsen nyttjas för att underlätta formulering av frågor till intervjuerna samt säkerställa att samtliga 

delar av den teoretiska modellen behandlas. Därmed ökar den interna validiteten. Kriterierna har 

vidare agerat påståenden i den kvantitativa delen av intervjun, där ordet det syftar till arbetet med 

ständiga förbättringar. Det har därför kunnat anpassas beroende på respondenternas respektive syn på 

vilka moment det omfattar.  
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3.6.1 INSTRUMENTELLA	  SKÄL	  
De instrumentella drivkrafterna består i vår operationalisering av två delar. Den första delen beaktar 

huruvida de anställda agerar för att de blir tillsagda och därmed arbetar utefter vissa krav. Den andra 

delen berör grupptillhörigheten och om respondenterna upplever att det är en del av deras yrkesroll. 

För att identifiera om det är en viktig del för respondenterna tittar vi på krav och vad som ingår i deras 

yrkesroll vid avdelningen. 

 

3.6.2 INFLYTANDE	  
Med inflytande tittar vi inte specifikt på uttalade roller utan snarare om respondenterna känner att de 

har en roll i de förändringar som sker. Med en roll åsyftas ett inflytande: att de känner att de kan bidra 

och vidare om de därmed känner att de har ett ansvar för resultatet. 

 

3.6.3 RESULTATFOKUS	  
Vid resultatfokus identifierar vi hur mycket respondenterna styrs av resultat i två bemärkelser. För det 

första om de aktivt går igenom resultatet av alla förändringar och därmed engagerar sig utifrån 

vetskapen att deras aktivitet leder till förändringar. Ur analyssynpunkt innebär det även att diskutera 

om de förstår hur det leder till en förändring och om graden av förståelse har någon inverkan. För det 

andra har vi diskuterat karriärmöjligheter. Det vi undersöker är om de tror att deras engagemang 

påverkar utvärdering för karriär och löneanspråk och om det i sin tur påverkar deras deltagande.  

 

3.6.4 VÄRDERINGAR	  

Med värderingar beaktas internalisering i enlighet med Kelmans definition: Individens införlivande av 

värderingar samt att beteenden och idéer hänförliga till processen får egenvärde för individen. För att 

kunna se om det råder en värderingskongruens tittar vi på respondenternas värderingar och vad de tror 

är motiven bakom ständiga förbättringar. Vidare undersöker vi om respondenterna ser hur 

processerna och arbetsmomenten som ingår i ständiga förbättringar kan bidra till ett värdeskapande 

för deras egna eller gruppens behov. 
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3.6.5 RUTINER	  
Rutiner syftar till Bourdieus vanemässiga tillvägagångssätt där handlingar och beteende tas för givet. 

Det första som undersöks är om respondenterna skulle utföra moment inom ständiga förbättringar 

oberoende av strukturella faktorer. Vidare undersöker vi om de i början av intervjun nämner takt, 

flöden, processer och andra delar av ständiga förbättringar som en del i deras arbetsdag, utan vetskap 

om vad vi syftar till att undersöka. 

 

3.6.6 ANALYSMODELL	  

Strukturella faktorer Internalisering 

Instrumentella skäl 

• Jag gör det för att jag blir tillsagd  
• Jag gör det för att gruppen jag tillhör 

förväntas göra det  

Inflytande 

• Jag gör det för att jag kan bidra till gruppens 
resultat  

• Jag gör det för att jag har ett ansvar för 
gruppens resultat  

Resultatfokus 

• Jag vet inte nödvändigtvis varför jag gör det 
men jag vet att det bidrar till resultatet  

• Jag gör det för att min karriärutveckling 
påverkas positivt av det 

Värderingar 

• Jag gör det för att det stämmer 
överens med mina värderingar  

• Jag gör det för att jag ser 
värdeskapandet för mina eller min 
grupps behov  
 

• Rutiner 
• Jag gör det för att det är en given 

vana  
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4 FALLSTUDIE 
Vi har valt att strukturera fallstudiens empiriframställning och analys efter de två grupperna av 

drivkrafter: strukturella faktorer och internalisering. Respektive delar av empiriframställningen följs 

upp av en separat analys. De separata analyserna sammanförs sedan under Diskussion och slutsatser. 

Presentationen av studieobjektet är sammanställd utefter intervjuer med två linjechefer på 

akutmottagningen. 

 

4.1 PRESENTATION AV STUDIEOBJEKT 
Ständiga förbättringar introducerades på akutmottagningen 2007 i samband med tillträdet av en ny 

sjukhusdirektör. Anledningen var initialt ett tidigare ostrukturerat och därigenom bristande arbetssätt, 

men i dagsläget har det övergått till ett fokus på säker vård, inom rätt tid, effektivt och med fokus på 

kvalitetsmått. Det innebär inte att det ska göras snabbare, det ska göras bättre. Numera är det infört på 

majoriteten av sjukhusets avdelningar och är en del av verksamhetsplanen. Till följd av att akuten är 

en knytpunkt och kommunicerar med många andra enheter utgjorde det en bra startpunkt för 

införandet. 

 

Akutmottagningen drivs av fyra linjechefer med ansvar för 160-170 sjuksköterskor. Akuten är högt 

belastad och till följd av att det är akutfall är inflödet väldigt varierande både till antal och till 

symptom. Ständiga förbättringar betyder praktiskt att personalen arbetar med att hantera dessa 

inflöden, underlätta patientens väg genom akuten och identifiera förbättringsmöjligheter samt 

uppmärksamma vad som gjorts bra. För att göra det håller de dagliga uppstarts- och 

avstämningsmöten på respektive avdelning. På uppstartsmötet diskuteras dagens arbetsuppgifter och 

personalen för dagen delas in i vårdlag. Vårdlagen är de grupper som ska arbete tillsammans under 

dagen för att ta hand om patienterna. Vidare repeterar de arbetssätt för flödesledaren, veckans 

flödesskjutsköterska och vårdlagen. Flödesledaren ansvarar för att hålla i mötena och har ytterst 

ansvar. Flödessjuksköterskan ska ansvara för ordning av patienter och takter, det vill säga flödena. Vid 

avstämningen diskuteras dagens avvikelser (problem) med takt, patientsäkerhet, arbetsmiljö och 

arbetssätt/bemanning samt vad som har gått bra. Punkterna diskuteras och avvikelser som anses 

behöva en åtgärd skrivs upp i ett protokoll. Båda mötena hanteras med hjälp av en flödestavla som är 

uppdelad efter de områden som ska behandlas dagligen. Varje avdelning har en processgrupp 

bestående av egen personal och som leds av flödesledaren. Processgrupperna ansvarar för att arbeta 

med de avvikelser som har dokumenterats. De avgör om problemet är specifikt för avdelningen eller 
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om det rör hela akutmottagningen. Är det ett allmänt problem förs det vidare till linjechefernas 

flödestavla. Är det avdelningsspecifikt ansvarar de för att hantera avvikelsen på egen hand eller genom 

att tillsätta en arbetsgrupp. Efter det testar de en förändring som ska förhindra avvikelsen och som 

sedan utvärderas och presenteras för ledningen som beslutar om förändringen ska införas.  

 

Akutmottagningen har stor personalomsättning till följd av hård miljö och driven personal samt 

varierande arbetstider och vårdlag, vilket gör det svårare att hitta tillfällen för att utbilda. Ingen 

introducering till arbetssättet ges till ny personal och det saknas formell utbildning för befintlig 

personal. Ny personal genomgår fem inskolningsveckor och i dagsläget är det upp till de handledare 

som tar emot dem att introducera dem för arbetssättet. Då handledarnas instruktioner ofta berör 

hantverket som sjuksköterska eller läkare sker introduceringen av ständiga förbättringar främst i 

samband med de dagliga mötena. 

 

4.2 EMPIRIFRAMSTÄLLNING – STRUKTURELLA FAKTORER 

4.2.1 INSTRUMENTELLA	  SKÄL	  

• Jag gör det för att jag blir tillsagd  

• Jag gör det för att gruppen jag tillhör förväntas göra det  

Vid tidpunkten för intervjuerna har A2 rollen som flödessjuksköterska, vilket erfarna sjuksköterskor 

får göra enligt ett rullande veckoschema. Som flödessjuksköterska finns det enligt respondenten vissa 

krav i arbetsbeskrivningen, däribland att se till att uppstarts- och avstämningsmötena blir av och att 

alla deltar. Därmed ställs det krav på att de anställda dagligen ska delta på mötena, vilket gäller för 

båda avdelningarna. Aktivitet och engagemang från personalens sida under mötena och i det dagliga 

arbetet upplevs inte av de flesta som direkta krav:  

 

… det har ingen betydelse hur många avvikelser. Kravet är att du ska arbeta här, 

följa arbetsbeskrivningen, du ska göra din yrkesroll och du ska stå här på 

avstämningen. (B4) 

 

Däremot upplever övriga respondenter (A4, B2 och B3) att det finns indirekta krav till följd av att de 

ska delta i dagliga möten och att det som tas upp och skrivs ned i samband med dem sedan behandlas 
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av dess chefer och processgrupp. I arbetet med avvikelser framkommer vem som har angett 

avvikelserna och respondenten A4 upplever därmed att det är ett indirekt krav på att medverka: 

 

Indirekt har vi ju krav eftersom vi ska ha ett möte varje dag. Och alla rapporter går 

ju uppåt så självklart måste man säga att det finns krav. (A4) 

 

Vidare anser samma respondent att man får se det för vad det är och att direktiv uppifrån inte alltid 

går i linje med verkligheten på en akut, då syftas framför allt på arbetet med takttavlan. Visserligen 

ska den tas upp i samband med mötena men då samtliga respondenter, förutom A3, anser att den inte 

är applicerbar på en akut tas den sällan i beaktning. Respondenterna upplever att de själva kan avgöra 

vilka delar av ständiga förbättringar som är värda att inkludera i den dagliga avstämningen. Vidare är 

förståelsen begränsad och utifrån respondenternas perspektiv är det inte tydligt om dess syfte är att 

styra eller utreda: 

 

I det här läget vet jag faktiskt inte vad man skulle få ut av det… ”Ja såhär många är 

det”. Eller jag vet inte. Det är lite mera i efterhand att kan man se att så här många 

kom in och så här många tog vi hand om, så här lång tid fick de vänta. (B1) 

 

Respondent A3, som har fått utbildning på andra arbetsplatser kring ständiga förbättringar, tror att det 

grundar sig i en oförståelse kring vad en takt ska bidra med. Respondenten tänker i termer av takt 

dagligen, men menar också att sjukhuset behöver visa vad det har gett för resultat och till följd visa på 

ett värde med att arbeta i takt.  

 

Trots det tidigare beskrivna motståndet mot vissa delar av ständiga förbättringar uttrycker 

respondenterna att det är en del av yrket, att det ingår. Respondent A5, som är flödesledare, jämför det 

med att komma klockan åtta till jobbet, det ingår, det är såhär vi jobbar. De anser att det är en del av 

deras roller på en akutmottagning och för den avdelning de arbetar på (därmed den grupp de tillhör). 

Vid den avslutande enkäten valde de låg betydelse på påståendet Jag gör det för att gruppen jag 

tillhör förväntas göra det, och menar därmed att det inte skulle påverka deras engagemang i arbete 

med ständiga förbättringar. 
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4.2.2 INFLYTANDE	  

• Jag gör det för att jag kan bidra till gruppen resultat  

• Jag gör det för att jag har ett ansvar för gruppens resultat  

Respondenterna har upplevt en del förbättringar på avdelningen sedan införandet av ständiga 

förbättringar, men menar att de flesta skedde initialt när ledningsgrupp, sjukhusdirektör och 

linjechefer var mer delaktiga i arbetet. De menar att deltagandet successivt har avtagit. Respondent A2 

upplever att det har blivit svårare att få saker att hända i takt med att sjukhusledningens deltagande har 

avtagit. De upplever trots det att de kan bidra och att om någon vill få en avvikelse noterad och 

översedd av processgruppen eller chefer finns möjligheten att skriva in det själv.  

 

Alla har en särskild roll genom att vi alla kan yttra oss, vi kan se till att det blir 

nedskrivet, jag kan skriva ned det själv om jag vill. Och jag menar på det sättet har 

vi ju en demokrati där alla har möjlighet att påverka och är inte beroende av att 

någon annan har ansvar för att skriva ned vad de ansåg viktigt under mötet. (A4) 

 

Vidare har utvärderingen av resultat på avdelning B, enligt klinikansvarig B3, gjort det lättare för 

personalen att se sin egen möjlighet att bidra. Möjligheten att bidra är däremot enligt respondenterna 

begränsad på vissa områden, där de känner att de har möjlighet att uttrycka problem men tror att de 

inte har en möjlighet att påverka. Bland dessa nämns framför allt bemanning och vilka patienter som 

ska tillhöra avdelningens inflöde, vilket grundar sig i ekonomiska begränsningar: 

 

Jag upplever att vi har jättemöjligheter att förändra, så länge det inte kostar 

någonting. (A5) 

 

Majoriteten av de intervjuade känner frustration över att det finns begränsningar och tycker att 

sjukhusledningen borde vara mer lyhörd för förändringar som behövs för att generera nya 

förändringar. Ett exempel som nämns är att lokalerna inte är anpassade för ett flödesarbete, vilket 

hämmar utvecklingen och förändringsmöjligheterna. Trots det uttrycker samtliga att det är positivt att 

avvikelsehanteringen utförs av de som sköter det dagliga arbetet: 

 

Det är rätt att bollen ligger hos oss medarbetare faktiskt. Att det inte kommer 

uppifrån. (B4) 
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Det faktum att det inte kommer uppifrån gör även att respondent B4 känner ett ansvar till gruppen för 

att bidra till rapporteringen av avvikelser. Även B1 känner ett ansvar för arbetet med ständiga 

förbättringar och för att förbättra situationen för patienter samt kollegor genom arbetsmiljön. De andra 

som har blivit intervjuade upplevde ett ansvar för att vara aktiva för gruppens välmående och 

prestation, men i enlighet med arbetsbeskrivningen snarare än specifikt för ständiga förbättringar. De 

olika rollerna i vårdlag och att de flesta är stationerade på en och samma avdelning skapar ett ansvar 

inför gruppen och för hur gruppen presterar: 

 

Framför allt om man sitter i flödet så känner man att man har ett väldigt stort 

ansvar, men ändå så känner man inte bara personligt utan att det ska bli så bra som 

möjligt för alla och flyta på bra. (A3) 

 

4.2.3 RESULTATFOKUS	  

• Jag vet inte nödvändigtvis varför jag gör det men jag vet att det bidrar till resultatet  

• Jag gör det för att min karriärutveckling påverkas positivt av det 

När det kommer till förståelsen för hur processen från en avvikelsenotering till en förändring ser ut har 

respondenterna med utbildning (A3, B3 och B4) och A2 en uppfattning motsvarande beskrivningen i 

Presentation av studieobjektet (4.1). Återstående respondenter anser sig osäkra eller påstår sig veta 

men har svårt att återge processen i detalj: 

 

Ja det är såhär: allt vi tar upp skrivs på papper. Det går sedan vidare till möten på 

högre nivå. Då sitter de och tittar på våra papper och diskuterar. (A4) 

 

En löpande utvärdering med hjälp av nyckeltal och statistik saknas helt på avdelning A. Flödesledaren 

A5 menar att det inte går att mäta resultatet före eller efter förändringen, att mätetalen blir för vaga. 

Personalen på avdelning A saknar därmed ett helhetsperspektiv, något som visar vad förändringarna 

tillsammans har lett till. Respondent A3, som har arbetat med liknande arbetsmetoder på andra 

arbetsplatser, tror att tydligare resultatgenomgångar skulle gynna avdelningen: 
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Det gäller att mäta, jag har inte sett några mättider härifrån, men på [föregående 

arbetsplats] var det väldigt stor skillnad. Det var en väldig skillnad på väntan för 

patienten, bara genom att medvetandegöra problemet. (A3) 

 

Vad A3 efterfrågar sker dagligen på avdelning B där de på avstämningsmötena i grupp går igenom ett 

antal nyckeltal. De beskriver många av förändringarna i termer av bland annat kortare väntan på första 

mötet med läkare och procentuellt andel patienter som behöver vänta en viss tid, vilket används både 

som utvärderingsverktyg och målbild. Personalen på avdelning B tror att resultatutvärdering kan ha 

hjälpt personalen att acceptera förändringarna och inse fördelarna för vården: 

 

… alla var anti och ingen ville jobba med det här och det var bara negativt. Men nu 

när man ser förändringarna och när man ser vinsterna av det (…) bra att ha det och 

dokumentera och ta fram siffror. (B3) 

 

Ingen av personalen har uppfattningen att engagemang för ständiga förbättringar gynnar dem ur en 

karriärsynpunkt eller vid löneförhandlingar. Av de nio respondenterna är det enbart B4 som tror att 

engagemang och delaktighet kan ha en positiv påverkan på karriärutvecklingen. Sedan introduceringen 

har delaktigheten i arbetet med ständiga förbättringar vid vissa tillfällen varit en del av diskussionen 

kring löneförhöjning men det har hittills haft en väldigt låg påverkan:  

 

Det har sagts faktiskt att det inte ska löna sig så jättemycket att vara engagerad, det 

ska vara en väldigt liten del av vår lön. Så vi får väl se om de kommer premiera de 

som har jobbat med det eller inte. (A3)  

 

En av de klinikansvariga, B3, tror att det kommer påverka lönen inom en snar framtid men upplever 

inte att det hittills har påverkat sin egen eller personalens engagemang. 

 

4.3 ANALYS AV STRUKTURELLA FAKTORER 
Arbetet med ständiga förbättringar på akutmottagningen är beroende av aktiva och engagerade 

medarbetare. Trots det finns inga prestationskrav annat än att det ska hållas kontinuerliga uppstarts- 

och avslutningsmöten, vilket står skrivet i arbetsbeskrivningen. Respondenterna A4, B2 och B3 

uttryckte visserligen en känsla av indirekta krav i och med att chefer går igenom avvikelsehanteringen, 
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men säger sig inte påverkas av dem.  Kelman (1958) menar att individen strävar efter att undvika 

negativa reaktioner till följd av att krav från chefer inte följs. Detta har inte identifierats i fallstudien då 

personalen inte har några formella krav. Vidare beskriver respondenterna att man får se det för vad det 

är och istället gör vad de anser är rimligt på en akut, vilket förstärker det faktum att de inte styrs av de 

krav som kommer från ledningsnivå. Få krav gällande specifika delar av ständiga förbättringar 

medför en flexibilitet gällande hur arbetet utförs. Detta leder till att personalen kan prioritera fritt 

mellan olika moment och flexibiliteten har enligt respondenterna underlättat acceptansen och 

engagemanget. Till följd av detta har de accepterat att delar av ständiga förbättringar är en del av 

arbetet på avdelningen och deras yrkesroll.  

 

Enligt Kelman (1958) har individen en vilja att agera på ett sätt som förväntas av den grupp denne 

tillhör. Även om respondenterna ser det som en del av deras roll, visar enkäten att det inte är en 

anledning till att de engagerar sig i arbetet med ständiga förbättringar. Kelmans instrumentella skäl 

har därmed inte upplevts som drivkrafter för det valda studieobjektets personal.  Däremot uttryckte A2 

att det råder krav från chefer genom bland annat arbetsbeskrivningen. Det tillsammans med de 

obligatoriska mötena på vardagarna var de främsta anledningarna till A2 arbetade med det. 

Respondenten har accepterat att ständiga förbättringar är en del av den grupp denne tillhör och att 

mötena är en del av vad som förväntas av cheferna och arbetar därför inte emot de olika momenten 

trots avsaknad av engagemang. Även om kriterierna tillhörande kategorin instrumentella skäl inte 

verkar vara drivande faktorer för den individuella institutionaliseringen, tycks de ändå (med hänsyn till 

A2:s intervju) förhindra att de personer som inte driver på förändringen ställer sig emot och försvårar 

arbetet. 

 

Drivkrafterna som går under temat inflytande diskuterar möjligheten att kunna bidra till förändringar 

och om den möjligheten innebär ett ansvar för individen (Searcy 2012). Samtliga respondenter känner 

att de till viss del kan bidra till följd av att de har upplevt förändringar genom avvikelsehanteringen. 

Respondenterna beskriver förändringar som de personligen har lyft som tidigare problem, vilket är i 

linje med de organisationer Searcy (2012) undersöker och slutsatserna han hämtar därifrån. I båda 

fallen ges därmed äganderätten till förändringen (Searcy 2012, s. 45) till de anställda. I både Searcys 

fall och i fallet med det undersökta studieobjektet har det alltså skapat motiverad personal som vill 

förändra. Möjligheten att bidra med förändringar tycks vara en stark drivkraft och är en av de 

anledningarna till att respondenterna ser fram emot de dagliga mötena. Vad gäller ansvar har 

respondenterna tydligt uttryckt att de känner ett ansvar i förhållande till arbetsbeskrivningen, men 
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majoriteten uttrycker inget ansvar för de delarna som diskuteras på möten såsom takttavlan och flöden. 

Därmed saknas stöd för drivkraften som avser ansvar under kategorin inflytande. 

 

På avdelning A redovisas i dagsläget inga nyckeltal eller andra resultat av ständiga förbättringar. Det 

råder en osäkerhet på om det ens är en möjlighet från flödesledarens (personen som är ansvarig för 

mötena) håll vilket visar tydligt på att resultatfokus inte har varit en drivkraft på den här avdelningen. 

Delar av avdelningen uttrycker dock ett behov av att utvärdera för att bekräfta att de bidrar. På 

avdelning B sker det kontinuerligt och personalen ser tydligt att deras agerande och förändringar 

påverkar olika nyckeltal. Två av dem har fått utbildning och de andra två saknar det helt, oavsett vilket 

är resultaten i sig inte motiverande för dem. Det som motiverar dem är det faktum att de genom 

resultatgenomgång får ett bevis på deras bidragande som grupp och individer. Kotters (1995) 

påstående om att utvärdering av resultat skulle agera drivkraft är därmed inget som har kunnat 

identifieras under intervjuprocessen. Kotter har blivit kritiserad för att utesluta engagemang 

(Appelbaum et al. 2012) och intervjuerna har visat är att resultatfokus i sig inte kan engagera eller 

driva individen till institutionalisering. På avdelning B som har den tydliga resultatutvärderingen 

hjälpt personalen att acceptera introduceringen av ständiga förbättringar, men engagemanget har 

uppstått först i samband med att personalen har märkt att de kan bidra till förändringar. Även om 

avdelning A inte har haft en tydlig resultatutvärdering skulle det alltså i enlighet med respondent A3 

kunna öka förståelsen och generera ett ännu större engagemang än vad som finns idag. Därmed kan 

utvärdering av resultat underlätta acceptansen, visa att personalen äger förändringen, se hur personalen 

bidrar och eventuellt vara användbart i ett utbildningssyfte för att förstå hur vissa beteenden leder till 

bättre resultat än andra. Det talar därmed emot att resultatfokus skulle skapa motstånd i linje med den 

kritik som riktats mot Kotter från Penrod och Harbor (1998). 

Vad gäller karriärmöjligheter har ingen av respondenterna kunnat identifiera att ett engagemang och 

delaktighet i arbetet med ständiga förbättringar spelar in. Ingen anser sig agera i det dagliga arbetet 

utifrån möjlig karriärpåverkan, även om det möjligen skulle kunna påverka lönen positivt. Följaktligen 

har Kotters (1996) argument om karriärmöjligheter inte agerat drivkraft i vår fallstudie och tycks 

heller inte vara något som respondenterna upplever som en möjlig metod för att öka deras 

engagemang.  

 

 

 



Viktor Broberg & Tobias Herlitz  Kandidatuppsats Företagsekonomi 
  VT13 
 

 
 
 

 

 

 

30 

4.3.1 SAMMANFATTNING	  ANALYS	  AV	  STRUKTURELLA	  FAKTORER	  
Bland de strukturella faktorerna har inte instrumentella skäl agerat drivkraft. Organisationen har inga 

formella krav för prestation och respondenterna uppfattar inte deras syn på den grupp de tillhör som 

engagerande. Däremot finns det tecken på att de instrumentella skälen kan underlätta en acceptans i 

brist på andra drivkrafter. Vad gäller resultatfokus har möjligheten att påverka karriären inte 

identifierats varken som drivkraft eller något som påverkar acceptansen. Dock har en tydlig 

utvärdering av resultaten med hjälp av nyckeltal hjälpt personalen på ena avdelningen att tydligt se hur 

deras deltagande bidrar till förändringar. Resultatutvärderingen har därmed inte varit drivande i sig 

självt, men det har hjälpt personalen att se deras bidragande i arbetet med ständiga förbättringar. 

Möjligheten att bidra med förändringar tycks ha varit den främsta drivkraften för majoriteten av 

respondenternas institutionaliseringsprocess. Det har i sin tur inte resulterat i att respondenterna drivs 

av ett ansvar för gruppen och talar därmed emot den drivkraft som bygger på uppfattade 

ansvarsområden.  

 

4.4 EMPIRIFRAMSTÄLLNING – INTERNALISERING 

4.4.1 VÄRDERINGAR	  

• Jag gör det för att det stämmer överens med mina värderingar  

• Jag gör det för att jag ser värdeskapandet för mina eller min grupps behov 

Respondenterna ger olika svar till vilket syfte de ser med införandet av ständiga förbättringar inom 

deras avdelning. För A5 och B1 nämns inledningsvis inga specifika syften annat än att det bidrar med 

en struktur och ett sätt att utvecklas. Värderingsmässigt lyfts tre olika aspekter återkommande bland 

övriga respondenter: Arbetsmiljö, patientfokus och en ekonomisk aspekt. Dessa kommer nedan att 

behandlas var för sig. 

 

Huvuddelen av respondenter tar upp en förbättrad arbetsmiljö och en bättre arbetssituation för 

personalen som syftet med ständiga förbättringar. Av flertalet respondenter är det dock kopplat eller 

likställt till patientens välmående. Respondent A4 uppger följande: 

 

Sen så tror jag att man måste komma ihåg att det handlar också om vårt arbete i sig. 

Det ska vara ett bra arbete: det ska vara bra för de som kommer hit och det ska vara 

bra för oss. (A4) 
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Vidare tar majoriteten av respondenter upp patientfokus som anledning till implementeringen av 

ständiga förbättringar, då utan att härleda detta till arbetsmiljö eller någon annan aspekt. Respondent 

B2 trycker på patientfokus i arbetet, dock med uppfattningen att alla åtgärder som genomförs inom 

arbetet är för patienten, snarare än specifikt ständiga förbättringar. 

 

Ja, för patienten är det ju. Och samtidigt komma ihåg en annan sak. Vi måste ju 

också lägga ribban där vi ser att de som jobbar med patienten i det här 

förbättringsavseendet inte snubblar in och lägger sig och är helt slut i en hörna så 

att ingen kan ta hand om tavlan om jag så får uttrycka mig. (B2) 

 

Det sista av de tre återkommande aspekterna är den ekonomiska, vilket A2 och A4 lyfter under 

intervjuerna. Respondent A2 rättfärdigar den ekonomiska aspekten med att peka på att skattepengar 

bör användas ansvarsfullt. Ingen av de två respondenterna resonerar vidare kring resursutnyttjande och 

vad eventuella ekonomiska besparingar skulle leda till. 

 

En skillnad mellan respondenterna är graden av förståelse för det värdeskapande som ständiga 

förbättringar för med sig. Från personal med tidigare utbildning noteras en större förståelse. 

Respondenterna B3 och B4, båda med klinikansvar, pekar på specifika delar av arbetet med ständiga 

förbättringar och kopplar således dessa till ett värdeskapande. Respondent A3 som genomgått 

utbildningar vid sitt tidigare arbetsställe pekar även denne på processarbetet som ledande till ett större 

värdeskapande för patienten. 

 

… generellt så jobbar man ju med Lean eller ständiga förbättringar på något sätt, 

tycker jag, med att man ska ha patienten i fokus och att det ska underlätta patientens 

väg genom akuten (A3) 

 

Vad gäller intervjuerna uppvisar alltså enbart tre respondenter en grundlig förståelse för processen. 

Enkäten visar däremot att en stor del av respondenterna har uppgett värdeskapande som en stark 

drivkraft och att de därför känner att det engagerar dem (Appendix 1.3.2). 

 

Vid avdelning A svarar flertalet av respondenter att anledningen till ständiga förbättringar är att 

systemet möjliggör utvärdering i allmänhet, snarare än att syfta till specifika värderingar som uppfylls.  
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Alltså konceptet vad det nu är (…) Det spelar ingen roll liksom… Man har ett 

gemensamt sätt att tänka och gemensamt sätt att utvärdera det vi gör, det är också 

grunden tror jag som gör att vi känner att vi kan komma någon vart och att man 

känner sig delaktig. (A5) 

 

Vid de undersökta avdelningarna är uppfattningen av avstämningsmötena skild från uppfattningen av 

ständiga förbättringar. Detta är till stor del baserat på att utvärdering av arbetet upplevs som viktigt 

och att detta ska vara syftet med avstämningsmöten. Respondent A4 likställer avstämningsmötena 

med personalmöten: 

 

Vi har ju däremot det att vi har möten varje eftermiddag och skriver ned och så men 

jobbar du med ett annat jobb så har du ju ändå personalmöten där man kan lyfta 

saker. (A4) 

 

Personalen uppfattar syftet bakom avstämningsmöten på ett annat sätt än det för ständiga 

förbättringar i stort. Avstämningsmötena används av många som ett forum för att ventilera och 

utvärdera valfria delar, medan ständiga förbättringar innebär specifika moment. Samtliga 

respondenter nämner avstämningsmöten och att de är värdefulla för arbetet på avdelningen. Vidare 

förklarar respondent A1 att det läggs vikt vid att avstämningsmötena blir av, trots perioder av tidsbrist. 

Samtidigt som respondent A2 uppger att det har hittat sin plats. På frågan vad som lyfts på 

avstämningsmöten menar respondent A4 att frågornas karaktär kan vara varierande: 

 

Allt. Vi diskuterar mediciner, vi diskuterar patientfrågor. Så allt. Även vårt 

arbetssätt kan vi ta upp, att vi tycker att någonting inte är bra. (A4) 

 

4.4.2 RUTINER	  

• Jag gör det för att det är en given vana 

Flertalet av respondenterna pekar på att delar av arbetet utförs naturligt. Respondent A1 menar att 

arbetet med ständiga förbättringar rullar på. För övriga respondenter tycks dock avstämningsmötena 

stå i fokus och vara det som anammas rutinmässigt inom organisationen. Respondent A2 påpekar 

följande: 
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Men det ingår liksom i vår dagsrutin på något sätt (…) även om det kanske tillhör 

flödesledarens roll att säga ”nu ska vi ha möte” men säger inte han det så är det 

någon annan utav oss som gör det. (A2) 

 

Respondent A3 och B4 resonerar vidare genom att förklara att det är en naturlig del av arbetet, 

däremot håller respondenterna inte med om att avstämningsmötena skulle bestå om det inte fanns en 

ansvarig person för dessa. Båda respondenterna framhåller dock att de själva behåller sättet att arbeta, 

även om det inte bevaras på avdelningen i stort. B3 har en liknande uppfattning om att sättet att tänka 

enbart behålls på individuell nivå. Samtliga delar av ständiga förbättringar anammas däremot inte och 

B3 förklarar vidare att takttavlan inte beaktas i det dagliga arbetet. Till skillnad från B3 ansluter 

respondent A3 teman från ständiga förbättringar till det individuella arbetssättet och säger följande i 

relation till dennes roll: 

 

Man styr farten och takten och vilken ordning man tar sina patienter så det ingår ju 

också (A3) 

 

Arbetssättet med flödesarbete är enbart implementerat under dagtid. Under kvälls- och nattpassen 

finns därför inga strukturella faktorer som kan stötta arbetet. Respondent B1 menar att arbetet inte 

skulle fortgå utan påtryckningar från ansvariga. Något som A1 instämmer i och framhålls som 

negativt. Arbetet med flödesarbetet tycks följaktligen inte fortgå under andra perioder än dagtid på 

någon av de undersökta avdelningarna. Utöver detta pekar respondent A5 på att flödesarbetet inte 

heller behålls under perioder av stort patientinflöde:  

 

Det finns ju hur vi ska jobba och det ska flyta och det ska vara dynamiskt och det ska 

vara tippentoppen hela tiden. Så är det ju inte. Utan det kraschar ju. Står det 20 

ungar i en kö. Faller alltid liksom så, och det gör det ju (A5) 

 

4.5 ANALYS AV INTERNALISERING 
Kelmans (1958) definition av internalisering består av två delar: att individens värderingar 

överensstämmer med de bakomliggande värderingarna för ständiga förbättringar och att beteenden 

och idéer hänförliga till processen gynnar individens behov och värderingar. Det är därmed inte 
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tillräckligt att se om värderingskongruens råder, individen måste även förstå hur processerna och det 

tillhörande beteendet leder till utfallen. Flertalet respondenter uppger att arbetet sker för patienterna 

och för att förbättra arbetsmiljön. För att uppnå en internalisering krävs alltså delvis att detta stämmer 

överens med personalens värderingar. Värderingskongruens tycks råda för många av respondenterna. 

Däremot pekar en felaktig uppfattning om avstämningsmötenas syfte på att personalen inte har en 

djupare förståelse för ständiga förbättringars olika moment. Således kan en värderingskongruens men 

inte förståelse iakttas hos respondenterna. A1 och B2 pekar på att ständiga förbättringar ska förbättra 

arbetsmiljön och är därav positivt inställda till ett system för utveckling. För respondenterna saknas en 

förståelse för dess olika moment vilket gör det svårt för dem att identifiera deras bidragande och 

därigenom inse ett värdeskapande. Värderingskongruensen tycks alltså leda till en acceptans, snarare 

än att utgöra en drivkraft. Detta skulle peka på att det är strukturella faktorer, snarare än 

internalisering som är drivande i arbetet med ständiga förbättringar. Att flertalet respondenter 

beskrivit sitt eget värdeskapande högt bland faktorer för engagemang i den utdelade enkäten tycks 

därför vara missvisande. Genom att frågan ställs förutsätts en förståelse och den blir följaktligen 

bristande då respondenten besvarar frågan utan att ha en klar uppfattning om vad ett värdeskapande 

beteende skulle innebära för ständiga förbättringar. Något som bland annat A1 och B2 har visat 

genom intervjuerna. 

 

Tre respondenter (A3, B3 och B4) har visat på en djupare förståelse till följd av deras utbildning. Detta 

gör att resonemanget från Kostova och Roth (2002) angående en insikt för handlingens värdeskapande 

får betydelse. Genom att se hur arbetet med ständiga förbättringar leder till värdeskapande kan detta 

agera drivkraft då personalen ser hur handlingarna leder till ett för dem eller sin grupp gynnsamt 

resultat.  

 

De dagliga mötena är något som flertalet respondenter uppskattar och anser att de skulle hålla oavsett 

om det var ett formellt krav eller inte. Något som inte ska förväxlas med Bourdieus (1977) 

vanemässiga tillvägagångssätt. Bourdieu menar att internalisering uppstår då tankemönster och 

handlingar tas för givet, vilket i fallet med akutmottagningen skulle vara arbetet med bland annat 

flöden, processer och takter, inte att de håller de faktiska mötena. A1, A2, A4 och B1 ser ett värde med 

att hålla möten och diskutera avvikelser, men har inte internaliserat beteenden och handlingar 

hänförliga till ständiga förbättringar enligt varken Bourdieus (1977) eller Kelmans (1958) syn på 

internalisering. 
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Enligt Bourdieu (1977) ska internalisering ske genom att förgivet tagna handlingsmönster skapas, 

något som då skulle leda till att arbetet fortgick under andra arbetspass än dagtid. De tankemönster 

som skapats ska vägleda personalen att omedvetet arbeta med flöden även då strukturella drivkrafter 

saknas.  Detta är något som det finns svagt belägg för hos vissa av respondenterna vid avdelning B, 

däremot pekar ingenting på att så skulle vara fallet vid avdelning A annat än för respondent A3. För 

A3, B3 och B4 tycks viss internalisering enligt Bourdieu ha skett, de uppger att de stående tänker i 

banor av ständiga förbättringar och beskriver olika aspekter som givna och fortgående oavsett 

arbetspass. Däremot har olika aspekter av ständiga förbättringar internaliserats, snarare än en helhet. 

B3 påpekar att dennes arbete fortsätter oavsett tid på dygnet samtidigt som respondenten förkastar 

takttavlan. För andra moment säkerställs däremot ett visst beteendemönster på individnivå oavsett 

strukturella faktorer under kväll- och nattpass. Detta skulle innebära att den oberoende rutinen inte 

agerar ytterligare drivkraft under perioder där instrumentella faktorer är närvarande men kan påverka 

natt- och helgpass så till vida att det förändrade beteendet rutinmässigt överförs. På så vis tycks 

oberoende rutiner kunna ersätta strukturella faktorer då dessa saknas.  Då strukturella faktorer stöder 

förändringen på dagtid förefaller Bourdieus definition av internalisering inte vara en drivande kraft 

annat än perioder då strukturella faktorer saknas. Dagtid tycks snarare en förståelse för 

värdeskapandet vara den drivande kraften sett till internaliseringsfaktorerna. På grund av att A3 och 

B4 inte ser att arbetet skulle fortgå på hela avdelningen i stort då strukturella faktorer saknas pekar det 

även på att en individuell internalisering hos vissa av personalen inte är tillräckligt för att arbetet ska 

fortgå. 

 

En stor del av personalen sympatiserar med förändringen ur en värderingssynpunkt trots att de saknar 

en förståelse. Förståelsen är av vikt för att inse hur de kan agera värdeskapande. Att en 

värderingskongruens råder tycks alltså kunna agera underlättande. En förståelse för förändringen 

behövs dock för att se det värdeskapande beteendet och genom detta göra det till en drivkraft. Ett fåtal 

respondenter uppger att de tänker kring ständiga förbättringar på liknande sätt under alla olika pass 

oavsett om strukturella faktorer är närvarande eller inte. En internalisering av rutinerna tycks alltså 

kunna vara en drivkraft på de pass där strukturella faktorer saknas. Då arbetssättet i stort inte 

påverkats tyder det dock på att flera individer behöver internalisera förändringen för att en 

avdelningsgemensam förändring ska bestå. 
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4.5.1 SAMMANFATTNING	  –	  ANALYS	  AV	  INTERNALISERING	  
Fallstudien pekar på att förståelse och förmågan att kunna bidra med förändringar är de förutsättningar 

som krävs vid sidan av enbart värderingskongruens för att internaliseringen ska bli en drivande kraft. 

Utvärdering av resultat tycks även kunna påverka genom att synliggöra en förmåga att bidra. En stor 

del av personalen saknar en förståelse för de olika delarna av ständiga förbättringar och har till följd 

av gemensamma värderingar enbart accepterat förändringen. Förändringen motarbetas inte men är inte 

heller en drivkraft. Vad gäller rutinmässigt agerande uppger ett fåtal respondenter att de tänker kring 

ständiga förbättringar under alla olika pass oavsett om strukturella faktorer är närvarande eller inte. 

En internalisering av rutinerna tycks alltså kunna vara en drivkraft på de pass där strukturella faktorer 

saknas. Då arbetssättet i stort inte påverkats tyder det dock på att fler individer behöver internalisera 

förändringen för att en avdelningsgemensam förändring ska uppnås. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Uppsatsens utgångspunkt var ett uttryckt behov av att komplettera forskningen kring långsiktighet och 

bevarande av organisatoriska förändringar. Trots undersökningar som visar på att 80 procent av 

förändringsarbeten misslyckas är det få teoretiker som beaktar långsiktighet i sina 

förändringsmodeller. Det råder konsensus om att långsiktighet nås genom en 

institutionaliseringsprocess, men inte kring vad som är avgörande i processen. Det har enbart 

identifierats en modell för diskussion kring avgörande faktorer (Jacobs 2002), vilken utgår från ett 

organisatoriskt perspektiv. Forskning inom sociologi menar å andra sidan att individen spelar en 

avgörande roll i bevarandet av förändringar. Individen har fått litet utrymme inom befintliga 

förändringsmodeller och då individperspektivet inkluderas saknas teoretisk anknytning. Syftet med 

denna undersökning har därmed varit att kombinera dessa områden och identifiera vilka drivkrafter 

som ligger bakom institutionaliseringen av organisatoriska förändringar på individnivå.  

 

Totalt har nio drivkrafter identifierats inom befintlig forskning, vilka har analyserats med hjälp av en 

fallstudie inom den svenska sjukvården. Av de nio presenterade har två identifierats som drivkrafter 

för institutionaliseringen sett ur ett individuellt perspektiv. Den första drivkraften är en känsla av att 

kunna bidra med förändringar – kan bidra. Den andra drivkraften är att individen förstår och ser hur 

det nya arbetssättet skapar ett värde i linje med sina egna eller gruppens behov – värdeskapande. Kan 

bidra är oberoende av andra faktorer medan värdeskapande är beroende av tre saker: möjligheten att 

bidra till förändringar, delade värderingar och slutligen en förståelse för hur beteende och handlingar 

leder till ett utfall i linje med de värderingarna. De tre faktorerna är därmed förutsättningar för att 

individen ska kunna drivas av värdeskapande. Fallstudien har även indikerat att en utvärdering av 

resultat i termer av nyckeltal kan åskådliggöra möjligheten att bidra och att övriga förutsättningar 

uppnås. Däremot är en utvärdering av resultat ingen drivkraft i sig, även om den kan öka acceptansen 

för förändringen.  
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Utifrån dessa slutsatser har vi konstruerat följande modell:    

 
Figur 1. Individuella drivkrafter vid bevarandet av organisatoriska förändringar (egenkonstruerad) 

 

5.1 SLUTSATSER 
Syftet med den här studien har varit att undersöka vad som driver bevarande av organisatoriska 

förändringar sett ur ett individuellt perspektiv. Vår undersökning har resulterat i följande slutsatser: 

• Av de strukturella faktorerna är det enbart möjligheten att kunna bidra till förändringar som är 

drivande i institutionalisering på individnivå. Karriärmöjligheter har ingen påverkan på 

bevarandet. Övriga undersökta kriterier kan hjälpa individer som inte är engagerade att acceptera 

förändringen utan att för den delen agera drivkraft 

• Att individen förstår och ser hur det nya arbetssättet skapar ett värde i linje med sina egna eller 

gruppens behov utgör en starkare drivkraft än möjligheten att kunna bidra. För att detta ska agera 

drivkraft krävs tre delar: delade värderingar, förståelse och möjlighet att bidra 

• Utvärdering av resultat kan ha en positiv påverkan på möjligheten att bidra, öka förståelsen för de 

olika processerna och tydliggöra syftet med förändringen. 
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5.2 KRITIK MOT SLUTSATSER 
Valet av studieobjekt gjordes med managementfilosofin Lean i åtanke då en av komponenterna är den 

avvikelserapportering som innebär krav på ett dagligt deltagande från personalen. Detta gjordes för att 

tydligare kunna undersöka hur väl personalen tagit till sig filosofin och hur det skulle påverka något 

som kräver initiativtagande från personalen. Något som i sin tur medför att engagemang och initiativ 

har fått en större roll i den undersökning som genomförts än vad andra ekonomistyrningsverktyg 

potentiellt kunnat få. En ytterligare aspekt med hänsyn till val av studieobjekt är att den undersökta 

organisationen är ett sjukhus och således har ett annat syfte än ett vinstdrivande företag. Att sjukhuset 

som statlig organisation syftar till att erbjuda vård kan ha påverkat resultatet i det avseende att 

personalen sympatiserar med organisationens mål i större utsträckning än för andra organisationer. 

Sett ur värderingssynpunkt hos personalen är patientomsorg sedan tidigare etablerat och skulle kunna 

leda till att en värderingskongruens mellan personalen och förändringsföremålet är lättare att uppnå. 

Att visa på ett samband mellan förändringsföremålets syfte och personalens värderingar är därför 

rimligen svårare i andra typer av organisationer, då främst vinstdrivande företag. 

 

Anslutet till val av studieobjekt är att de undersökta avdelningarna är tämligen ostrukturerade då 

personalen ofta byter plats och således sin roll. Bristande struktur begränsar tydliga och diversifierade 

ansvarsområden, något som gör att ansvarsområden som drivkraft blir svårt att undersöka. Searcy 

(2012) menar att en rollspecifik utbildning kan bidra till förändringen genom att personalen får en 

insikt om vad de kan bidra med i sin roll och hur deras agerande påverkar en helhet. Då personalen 

ofta innehar olika roller och i vissa fall arbetar vid flera olika avdelningar och tider på dygnet medför 

detta att en specifik rollutbildning i förhållande till ständiga förbättringar blir svår att genomföra. 

Eftersom detta saknas är det svårt att inom denna undersökning ta reda på hur detta kan agera drivkraft 

för medarbetarna. Liknande problematik finns inför att testa karriärmöjligheternas inverkan på 

förändringens bevarande. Då personalen inte uppfattat att det ska ge några karriärmässiga fördelar att 

visa ett engagemang för förändringen är det svårt att dra en slutsats huruvida karriärmöjligheter kan 

agera drivkraft på individnivå. Om karriärmöjligheter inte har kommunicerats pekar våra resultat på att 

eventuella karriärmöjligheter inte spelar stor roll i förändringens bevarande. Däremot kan situationen 

vara annorlunda om det är en tydlig och uttalad strategi i syfte att behålla förändringen, samtidigt som 

karriärmöjligheterna delges personalen.  
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5.3 BIDRAG OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Uppsatsen har genererat ett antal implikationer för praktiker vilka går i linje med den modell som 

presenterats utifrån slutsatserna. Det har visat sig viktigt att förmedla en känsla av bidragande till 

förändringar, att lämna över äganderätten till förändringen till de som utför det dagliga arbetet. 

Drivkraften som berör värdeskapande verkar vara beroende av en överensstämmelse mellan 

värderingar och är därför svårare för organisationer att påverka. Däremot kan de underlätta processen 

genom förståelse, vilket skulle kunna ske genom utbildning. Studieobjektet har idag ingen formell 

utbildning för sin personal vilket begränsar möjligheten till internalisering. Vidare tycks den 

individuella förståelsen och bidragandet gynnas av en utvärdering av resultat, vilket är av nytta både 

för den avdelning på akutmottagningen som idag inte använder det samt för andra organisationer som 

ska eller har gått igenom organisatoriska förändringar. 

 

Majoriteten av forskning kring förändringsarbete fokuserar på strukturella och organisatoriska 

faktorer. Individperspektivet har gett ytterligare klarhet i vilka faktorer som påverkar personalen och 

hur personalen då influeras. Sett ur ett individperspektiv faller det naturligt att se till drivkrafterna men 

med ett organisatoriskt perspektiv tenderar drivkrafterna att utelämnas. Den här studien visar att de 

individuella drivkrafterna har ett stort utrymme i bevarandet av en organisatorisk förändring. Det 

betyder i sin tur att den forskning som utelämnar individen behöver ifrågasättas och prövas med ett 

individfokus. Bland individens drivkrafter kan det konstateras att kan bidra har en betydande roll i 

förändringar. Det individuella engagemanget är något som tycks vara av stor vikt både i avseende 

individens acceptans och vilja att delta i det nya arbetet. En introduktion av andra ämnesområden har 

gett nya perspektiv på individens institutionalisering av förändringar och därigenom förändringens 

bevarande. Förståelsen för hur individen kan agera värdeskapande tycks vara centralt för att säkerställa 

bevarandet. En rimlig väg att följa upp detta är därför att komplettera befintliga förändringsmodeller 

med andra forskningsområden för att ytterligare undersöka individens engagemang och drivkrafter. 

 

Som beskrivet tidigare i samband med begränsningar har studieobjektet varken specifika ansvar eller 

kriterier för befordran. Till följd har dessa kriterier inte har agerat drivkrafter i deras bevarande. Detta 

betyder dock inte att de kan uteslutas som drivkrafter utan vidare forskning utan istället undersökas 

inom organisationer där förutsättningarna för dessa drivkrafter finns. I linje med tidigare nämnd 

problematik vore det även givande att genomföra fallstudier på företag där en värderingskongruens 
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mellan individer och organisationen inte faller lika naturligt och där det därför är svårare att 

möjliggöra en internaliseringsprocess.  

 

5.4 SUMMERING AV DISKUSSION 
Syftet med den här undersökningen har varit få en större förståelse för hur organisatoriska 

förändringar bevaras, vilket har åstadkommits genom att studera förändringsarbete ur ett individuellt 

perspektiv. Den undersökta forskningsfrågan har därmed varit: Vilka är drivkrafterna på individnivå 

bakom institutionalisering av organisatoriska förändringar? Individernas arbete med bevarandet har 

studerats med hjälp av identifierade drivkrafter från forskning kring förändringsarbete och 

internalisering ur ett sociologiskt perspektiv. Fallstudien har åskådliggjort vikten av individens 

bidragande och genom det visat att bevarandet har varit beroende av individernas drivkrafter. Något 

som pekar på att det individuella perspektivet bör få ett större utrymme inom forskning kring 

förändringsarbete. Vidare forskning bör därmed ifrågasätta befintliga modeller ur ett individuellt 

perspektiv samt komplettera med andra forskningsområden än det sociologiska som har använts i den 

här undersökningen. 
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1 APPENDIX 

1.1 FRÅGEFORMULÄR PERSONAL 
Inledande frågor: 
Vad har du för roll på avdelningen? 
Vad ingår i den rollen? 
Hur länge har du jobbat här? 
Vi tittar på förändringsarbete i vården på organisatorisk nivå. Har du sett några större 
förändringar i hur ni jobbar sedan du kom hit? 
Om du känner att något behöver förändras, ett problem eller utvecklingspotential, hur gör du 
då? #Förbättrings- eller Flödestavlan #Process- eller Förbättringsgrupp #Avslutningsmöten 
#Händelsevis (Olika sätt att göra det enligt vad som sagt nämnts av deras chefer) 
Har du använt något av ovanstående för att förändra? 
Har du lyft ett problem i de sammanhangen? 
 
Instrumentella skäl 
Har du några krav angående arbetet med avvikelser? 
Känns de momenten onödiga? 
Vad händer om du inte gör det? 
Vad tror du att andra på din avdelning har för uppfattning av arbetet med avvikelser? 
Är den lik din egen? 
 
Inflytande 
Har du en särskild roll i arbetet med avvikelser? 
Känner du att du kan bidra till helhetsresultatet? 
Innebär det att du känner ett ansvar för helhetsresultatet? 
 
Resultatfokus 
Tror du att du vinner karriärmässigt på att jobba med avvikelsearbetet? 
Leder rapporteringen av de här avvikelserna till faktiska förändringar? 
Hur går den processen? 
 
Värderingar 
Vad tror du är meningen med införandet av ständiga förbättringar? 
För vems skull? 
Tycker du att arbetet med ständiga förbättringar är bra för sjukvården? 
Motiverar det dig? 
Tror du att det gynnar er som jobbar inom sjukvården att arbeta med ständiga förbättringar? 
 
Rutiner 
Tror du att förbättringsarbetet skulle fortsätta på samma sätt utan rutiner? 
Ser du arbetet med ständiga förbättringar som en naturlig del av det dagliga arbetet? 
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1.2 FRÅGEFORMULÄR LEDNINGSCHEFER (EMPIRISK BAKGRUND) 
 
Inledande frågor för att få reda på erfarenhet och roll 
* Vad har du för roll på den här avdelningen? 
– Vad ingår i den rollen? 
– Hur länge har du haft den? 
– Har du varit på den här avdelningen i någon annan roll tidigare? 
* Vad är det bästa med ditt jobb?  
* Vad har du sett för förändringar inom enheten under senaste fem åren? 
(arbetssätt, miljö mm, undvika teknik etc) 
 
Inledande för att diskutera värderingar 
* Kan du berätta om förbättringsarbete inom sjukvården? 
– Hur upplever du det? 
* Vilka utbildningar har du tagit del av i egenskap av ledare (Lean)? 
– Vad har ingått i dem? 
– Vilka motiv till förbättringsarbete kommunicerades ut under dessa? 
* Hur kommunicerar du vidare det på din avdelning? 
– (Allmänt, försök identifiera vilka anledningar till Lean som förmedlas) 
– Praktiskt, i vilka sammanhang diskuteras förbättringsarbetet? 
(förbättringstavla, möten etc). 
 
Praktiskt förbättringsarbete 
* Vilka verktyg använder ni för förbättringsarbetet? 
– Vilka direktiv finns för dem? 
– Hur är målbilden med att de ska användas? 
– Hur används de idag? 
* Utvärdering: vem ansvarar för att gå igenom löpande och utvärdera? 
* Finns det specifika roller eller ansvarsområden inom förbättringsarbetet på er avdelning? 
* Hur utvärderas medarbetarna kring förbättringsarbete? 
* Hur mäter ni resultatet av förbättringsarbetet? 
– Delas det med medarbetarna? 
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1.3 ENKÄT 
Hur väl känner du igen dig i följande påståenden   Låg Medel Hög 
     
Jag gör det för att jag blir tillsagd 
 

  
      

     
Jag gör det för att gruppen jag tillhör förväntas göra det 
 

  
      

     
Jag ser inte hur det bidrar till resultaten, men jag vet att det 
bidrar till ett bättre resultat   

      
     
Jag gör det för att min karriärutveckling påverkas positivt av det 
 

 
        

     
Jag gör det för att jag kan bidra till gruppen resultat 
 

  
      

     
Jag gör det för att jag har ett ansvar för gruppens resultat 
 

  
      

     
Jag gör det för att det stämmer överens med mina värderingar 
 

  
      

     
Jag gör det för att jag ser värdeskapandet för mina behov 
 

  
      

     
Jag gör det för att jag ser värdeskapandet för min grupps behov 
 

  
      

     
Jag gör det för att det är en given vana 
 

  
      

 
 
1.3.1 SVAR	  –	  INDIVIDUELLT	  

Påståenden A1	   A2	   A3	   A4	   A5	   B1	   B2	   B3	   B4	  

Jag gör det för att jag blir tillsagd M	   H	   L	   L	   H	   H	   M	   H	   L	  

Jag gör det för att gruppen jag tillhör förväntas göra det L	   L	   L	   M	   H	   L	   M	   H	   M	  

Jag ser inte hur det bidrar till resultaten, men jag vet att 
det bidrar till ett bättre resultat 

M	   M	   M	   H	   H	   M	   M	   H	   L	  

Jag gör det för att min karriärutveckling påverkas 
positivt av det 

L	   M	   L	   L	   M	   L	   L	   H	   L	  

Jag gör det för att jag kan bidra till gruppen resultat M	   H	   H	   H	   H	   M	   H	   H	   H	  

Jag gör det för att jag har ett ansvar för gruppens resultat H	   H	   M	   H	   H	   M	   H	   H	   H	  

Jag gör det för att det stämmer överens med mina 
värderingar 

H	   H	   M	   H	   H	   M	   M	   M	   H	  

Jag gör det för att jag ser värdeskapandet för min egen 
eller gruppens behov 

M	   H	   M	   M	   H	   H	   H	   M	   H	  

Jag gör det för att det är en given vana M	   M	   L	   M	   H	   M	   M	   H	   M	  
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1.3.2 SVAR	  –	  SAMMANSLAGET	  

 

  

0	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	  

Jag gör det för att jag blir tillsagd 

Jag gör det för att gruppen jag tillhör förväntas göra 
det 

Jag ser inte hur det bidrar till resultaten, men jag vet 
att det bidrar till ett bättre resultat 

Jag gör det för att min karriärsutveckling påverkas 
positivt av det 

Jag gör det för att jag kan bidra till gruppen resultat 

Jag gör det för att jag har ett ansvar för gruppens 
resultat 

Jag gör det för att det stämmer överens med mina 
värderingar 

Jag gör det för att jag ser värdeskapandet för min 
egen eller gruppens behov 

Jag gör det för att det är en given vana 

PÅSTÅENDEN 

Låg	   Medel	   Hög	  
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1.4 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER 
  Strukturella faktorer Internalisering 

A1 

Anser att det är för mycket som styrs uppifrån 
och att det är tråkigt att de ska bli tillsagda att 
göra moment som de känner inte passar in på en 
akut. Det är därför inget som denne upplever är 
en del av yrkesrollen eller som avdelningen 
identifierar sig med. Problemen med 
begränsningar i möjligheten till att bidra på vissa 
områden. Dock finns det vissa saker som går att 
påverka och framför allt i arbetssättet och miljön 
på den egna avdelningen, vilket A1 upplever som 
väldigt positivt. Sedan introduceringen har det 
skett flera förändringar av både liten och stor 
karaktär.  Vad gäller utvärderingen av resultat så 
är det inget som gås igenom. A1 känner inget 
ansvar för deltagandet i ständiga förbättringar, 
varken med flöde, avvikelser, takter etc. Ser inte 
att det skulle kunna påverka karriär eller lön. 

Har delade åsikter om det är bra för sjukvården 
eller inte. Säger att det är för patienten och att 
patienten är det viktigaste, men att processarbetet 
inte går i linje med det. Avvikelsehanteringen är 
bra så att man kan ändra saker som inte går bra, 
men i övrigt är det negativt. Till följd av synen på 
avvikelsearbetet, vilket A1 tror gruppen delar, så 
vill de hålla mötena dagligen. "Det rullar på". 

A2 

Tycker att det ingår i arbetet på avdelningen och i 
yrkesrollen. Vidare säger A2 tydligt att denne 
deltar till följd av krav och arbetsskrivning, och 
därmed de instrumentella faktorerna. Tycker att 
det var lättare att bidra i början när det var nytt 
och sjukhusledningen var engagerad, men att det 
har avtagit nu. Stora saker är svåra att ta upp. Vet 
inte om det påverkar karriären att vara engagerad. 
Har ett ansvar att göra det som står i 
arbetsbeskrivningen. Har begränsad förståelse för 
hur vissa delar ska användas i det dagliga arbetet 
men vet hur avvikelsehanteringen går till. 

Tror att syftet med ständiga förbättringar är 
ekonomiskt vilket inte går i linje med de egna 
värderingarna. Nämner Lean och bilfabriker, och 
att det tog lång tid innan "man var med på tåget". 
Tror att det behövs någon som säger till om mötet 
för att det ska hållas, annars glöms det bort. 
Tycker att avvikelsehanteringen är bra att ha, 
men nämner inte övriga moment. 

A3 

Man ska gå på mötena men i övrigt upplever inte 
A3 några krav på engagemang eller delaktighet. 
Har arbetat med liknande arbetssätt på andra 
ställen och upplever att utvärdering av resultat 
var positivt där. Tycker att det borde införas här 
också för att det skulle kunna underlätta 
förståelsen samt motivera personalen. Känner ett 
ansvar för att det ska gå så bra som möjligt och 
flyta på, för allas skull. Tror att andra har svårt att 
förstå vad processerna innebär och kan ge för 
resultat. Har blivit tillsagd att engagemang inte 
ska löna sig för lön eller karriärutveckling. 
Känner att alla kan bidra och att det leder till 
förbättringar, bra att medvetandegöra problemen.  

Uppfattar syftet samt tillvägagångssätt på samma 
sätt som det som beskrivs i den empiriska 
bakgrunden. Förstår hur de olika bitarna hänger 
ihop och vad det leder till. A3 tänker på flöden 
och takter i det dagliga arbetet, oberoende av 
strukturella faktorer. Det är bra för sjukvården 
men skulle kunna fungera bättre om fler förstod 
vinsterna med det. 
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	   Strukturella faktorer Internalisering 

A4 

Upplever indirekta krav för delaktighet och 
engagemang eftersom det ställs krav på att vara 
på mötena samt att avvikelsehanteringen gås 
igenom av cheferna. Däremot får "man se det för 
vad det är" och ta vissa saker med en nypa salt då 
de inte passar in på en akutmottagning. Syftar då 
framför allt på takter och flöden. Ser ständiga 
förbättringar som ett system för struktur och 
utvärdering, och har svårt att förklara hur 
processerna går till. Tycker att systemet är väldigt 
demokratiskt eftersom vem som helst kan skriva 
upp avvikelser och har dessutom sett flera 
förändringar – möjligheten att bidra är stor. Ser 
inte hur någon som följer ett system slaviskt 
skulle kunna få högre lön eller befordran.  

Tycker det är bättre att ha det här "systemet" än 
att inte ha det. Menar att allt som görs är för att 
patienten men tror att syftet med ständiga 
förbättringar är för arbetsmiljön och att man inte 
ska glömma den ekonomiska aspekten. Vid 
frågan om det är bra för sjukvården säger A4 att 
de bara kan påverka den enskilda avdelningen 
och inte samhället i stort. Takttavlan är orimlig 
och det går inte att bry sig om den när man tar 
hand om patienter. "Vi är ingen fabrik utan en 
människoverksamhet". 

A5 

Tycker det är bra att det sker en löpande 
utvärdering angående vad som har hänt under 
dagen men anser att det är svårt att mäta totala 
resultatet. Kan vara svårt att se att det händer 
saker men ser man över perioden sedan 
introduceringen har det hänt väldigt mycket. A5 
tycker att alla har "jättemöjligheter" att förändra 
så länge det inte kostar någonting. Känner inte att 
några egentliga krav uran mer att det är som att 
komma till jobbet klockan 8 – det är en del av 
vardagen. Anser att ansvaret delas med ledningen 
som måste skapa förutsättningar för att 
möjliggöra förändringar. Förstår inte syftet med 
de olika processerna, men ser en vinst med att ha 
ett gemensamt arbetssätt då alla känner sig 
delaktiga. 

Under intervjun nämner A5 inga värderingar utan 
återkommer löpande till att syftet är att skapa 
struktur och utvärdera sitt arbetssätt. Beskriver 
ständiga förbättringar som ett medel för att skapa 
en lägstanivå, bland annat att takttavlan sätter upp 
ett mål för minsta antal patienter per timme men 
nämner inget om att det skulle finnas en 
maxgräns. Efter fem år med ständiga 
förbättringar på avdelningen upplever A5 att det 
har skapats en rutin för mötena. 

B1 

Nämner enbart uppmuntran när frågan om krav 
ställs och menar att det skulle vara en form av 
krav. Identifierar inga formella krav att på arbetet 
med ständiga förbättringar. Pekar på att 
bidragandet genomförs som en del av en helhet, 
respondenten kan bidra för att denne skriver 
avvikelser tillsammans med övriga och att 
avvikelsen som behandlas blir "en i mängden". 
Något som också påverkar respondentens känsla 
av ansvar att delta i arbetet. Har inte tänkt 
närmare på huruvida karriären kan gynnas av att 
visa engagemang. 

Ser meningen med ständiga förbättringar som att 
"förbättra" och att arbetet genomförs för 
patienten och arbetsmiljöns skull. Anser att det är 
positivt för sjukvården för att sjukvården enligt 
respondenten behöver "förbättras". Anser att 
arbetet med ständiga förbättringar är en naturlig 
del av vardagen men att det skulle avstanna om 
inte någon påminner och att det då riskerar att 
"rinna ut i sanden". Uppskattar 
avstämningsmötena för att de strukturerar arbetet 
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	   Strukturella faktorer Internalisering 

B2 

Menar att det finns formella bestämmelser men 
att dessa inte driver respondentens agerande. 
Pekar istället på att det finns ett individuellt 
behov att utveckla och att det är det som driver. 
Tycker att det är bra att avvikelser görs men 
påstår att man måste "ligga på" för att 
åstadkomma förändring eftersom andra 
människor fattar besluten. Känner "absolut" att 
bidragande är en möjlighet och att det leder till ett 
ansvar. 

Nämner inte specifika anledningar till införandet 
av ständiga förbättringar inledningsvis. Efter 
följdfrågor nämns främst arbetsmiljö som 
anledning för införandet och patientaspekten i 
förbifarten. Visar ingen djupare förståelse för 
ständiga förbättringar men menar att det är 
positivt för sjukvården för att det skulle bidra till 
en medvetenhet kring problem som kan finnas. 
Ser ständiga förbättringar som en naturlig del av 
sjukvården men förklarar inte om arbetet skulle 
fortgå utan strukturella faktorer 

B3 

Nämner lönekrav och påstår således att 
karriärmöjligheter spelar in. Tar däremot inte upp 
några andra formella krav på att arbeta med 
ständiga förbättringar. Uppger att denne som 
undersköterska inte har något att "säga till om". 
Däremot bör fortfarande avvikelser skrivas 
oavsett för att kunna peka på ett problem och att 
flera avvikelser gällande samma problem kan 
påverka. I det avseendet har respondenten 
möjlighet att påverka, något som synliggjordes av 
att resultat presenterades. Förändringar som 
kräver ekonomiska medel upplever dock 
respondenten som svåra att få igenom 

Är tydlig med att arbetet på avdelningen 
genomförs för patientens skull, detta kopplas 
dock inte till ständiga förbättringar. Vidare 
uppger respondenten att denne inte tar takttavlan i 
beaktning. Hävdar att arbetet inte fortgår på 
samma sätt utan påtryckningar, däremot ska 
arbetet för respondentens del fortsätta på liknande 
vis under helgpass 

B4 

Påtalar att det inte finns krav på att lämna in 
avvikelser utan kravet är snarare indirekt så till 
vida att det ingår i arbetet på avdelningen. Pekar 
på att medarbetarna har ansvaret att driva 
förändringen framåt och att detta kan leda till 
förändring. Karriärmässigt menar respondenten 
att det är positivt att visa sig engagerad. Däremot 
lyfts inte ständiga förbättringar specifikt utan 
snarare engagemang i allmänhet. Vidare 
framhåller respondenten att det skulle vara 
positivt ur en karriärsynpunkt om denne skulle 
byta arbetsplats då denne skulle besitta kunskap 
om ständiga förbättringar 

Ser effektivisering och att eliminera slöseri av tid 
som anledningen bakom införandet och 
framhållet att det leder till bättre vård. Detta 
styrks med "vi är ju här för patienten". Vidare 
menar respondenten att avstämningsmöten skulle 
genomföras utan formella påtryckningar, däremot 
tycks inte ständiga förbättringar överlag ses som 
en naturlig del av arbetet. 

 


